XW-T22 ท ัวร์ไต้หว ัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิว จิวเฟิ น ทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา 5ว ัน 3คืน

ั ดคุม
เทียวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมช
นสุ
้
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา ไฮไลท์ท ีพลาดไม่ได้
ั ั ง
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ ว ัดเหวินวู่ ว ัดพระถ ังซมจ
∞ เทียว
หมูบ
่ า้ นโบราณ จิวเฟิ น
∞ อุทยานเหย๋หลิว ชมความมห ัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี ก ับ ตึก 101
็
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช
ค
้
∞ ชอปปิ 3ตลาดด
ง
ัง ฟงเจีย
ไนท์มาร์เก็ต
ซื
อหลินไนท์มารเก็ตซี
เหมินติง
∞ พ ักโรงแรม Hot Spring อาบนํ าแร่ 1คืน

เมนูพเิ ศษ:ชาบูไต้หว ัน เมนู Seafood
พ ัก:เถาหยวน 1คืน
(อาบนํนํา าแร่
ไทจง
) 1คืนไทเป 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครืองลําใหญ่
B777-200 นํ
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

่ ทเป
าหน ักกระเป๋าKG
20บินตรงสูไ

ราคาเด็ก2
-6ปี
พ ักเดียว
เพิม
ไม่เสริมเตียง

ทีนงั

31ม.ค.–4ก.พ.
1-5 ก.พ.
4 – 8 ก.พ.
5 – 9 ก.พ.
7–11 ก.พ.

15,988
15,988
14,988
13,988
15,988

4,500
4,500
ไม่ม ีราคาเด็ก 4,500
4,500
Inf 5,000฿
4,500

30
30
30
30
30

8 –12 ก.พ.

15,988

4,500

30

19 –23 ก.พ.
21 – 25 ก.พ.
22 – 26 ก.พ.
25 ก.พ.–1 มี.ค.
26ก.พ.–2 มี.ค.
28ก.พ.–4 มี.ค.
1 – 5 มี.ค.
4 – 8 มี.ค.
5 - 9 มี.ค.
7- 11 มี.ค.
8 – 12 มี.ค.
11- 15 มี.ค.
12 – 16 มี.ค.
14 –18 มี.ค.
15 –19 มี.ค.
18 –22 มี.ค.
19 – 23 มี.ค.

ว ันแรก

13,988
15,988
15,988
14,988
14,988
16,988
15,988
14,988
13,988
15,988
15,988
14,988
13,988
15,988
15,988
14,988
14,988

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ท่าอากาศยานดอนเมือง

22.30 น.

 พร ้อมกันทีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6
เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกให ้กับท่าน

วันทีสอง

ั ั -ว
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา
-ว ัดพระถ ังซมจ
ง ัดเหวินวู-่ ไทจง
ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
 อาหาร เทียง,
เย็น

02.15 น

่ ครไทเป ประเทศไต ้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW182
 ออกเดินทางสูน

(สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง)**ค่าทัวร์ไม่รวม ค่าอาหารบนเครืองเดินทาง
07.05

เทียง

เดินทาง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต ้หวัน(เวลา
ทีไต ้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชัวโมง) เป็ นเกาะทีมีพนที
ื เล็กกว่า
ประเทศไทยประมาณ12เท่าตังอยูห
่ า่ งจากชายฝั งด ้านตะวันออก
เฉียงใต ้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด ้วยเกาะน ้อยใหญ่
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุ
ี ด
หลังจากผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองแล ้วนํ าท่านขึนรถโค ้ชปรับ
อากาศ
(บริการอาหารว่างนํ าเต้าหู+
้ ขนมปัง)
่
จากนั นเดินทางสูเมืองหนานโถวนํ าท่าน
ล่องเรือชมทะเลสาบ
ซึงเป็ นทะเลสาบทีมีภเู ขาสลับซับซ ้อนล ้อมรอบ
สุรย
ิ ันจ ันทรา
ประกอบกับมีทัศนียภาพของนํ าและภูเขาทีสวยงามไม่ว่าจะเป็ นการ
ชมวิวจากทีไกลๆ หรือเข ้าไปชtมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิด
ใกล ้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะ
ภูมป
ิ ระเทศทีโดด เด่น ทําให ้ตัวทะเลสาบมองแล ้วคล ้ายพระอาทิตย์
และพระจันทร์เสียวซึงเป็ นทีมาของนามอันไพเราะว่าสุรย
ิ ันจันทรา
ั ั นมั
นํ าท่านสู่ ว ัดพระถ ังซมจ
ิ องพระถังซัมจังที
ง สการพระอัฐข
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากล่องเรือเสร็จนําท่านนมัสการ ศาล
เจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ ว ัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็ นเทพเจ ้า
แห่งภูมป
ิ ั ญญาและเทพเจ ้าแห่งความซือสัตย์ และยังมีสงิ โตหินอ่อน
2 ตัว ทีตังอยูด
่ ้านหน ้าวัด ซึงมีมล
ู ค่าตัวละ 1 ล ้านเหรียญไต ้หวัน
 ร ับประทานอาหารเทียง ณ ภ ัตตาคา
ร เมนูชาบูไต้หว ัน
่
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู เมืองไทจงซึงตังอยูใ่ นภาคตะวันตกของ
เกาะไต ้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อน
ั ดับที 3 ของมณฑลไต ้หวัน ปั จจุบัน
เป็ นศูนย์
วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาค
กลางของเกาะไต ้หวันจํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
ของเมืองไทจงเพียงแต่น ้อยกว่าเมืองไทเปเท่านันขณะเดียวกันยัง
เป็ นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต ้หวัน
งานอธิษฐานทาง
พุทธศาสนาไต ้หวันจัดขึนในวัดเป่ าเจ๋เมืองไทจงเป็ นประจําทุกปี
เมืองไทจงเป็ นเมืองหนึงอันสะอาดเรียบร ้อย จึงถูกถือ ว่าเป็ นเมืองที

คํา

ว ันที
สาม
เชา้

เทียง
บ่าย

ี
ว ันทีส
เชา้

สะอาดทีสุดในไต ้หวัน ระหว่างทางท่าน จะได ้ชมทิวทัศน์สองข ้างทางทีสวยงาม
 ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคา
ร
จากนั นนํ า ท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจียไนท์มาเก็ต
เป็ นตลาดคนเดินมีร ้านค ้าครบครันจําหน่ายสินค ้า และ
อาหารทานเล่นสไตล์ไต ้หวัน เมนูทขึ
ี นชือของทีนีได ้แก่ ชานมไข่มก
ุ
อิสระให ้ท่านได ้เลือกซือหาสินค ้า
ต่างๆ พร ้อมชมวิถี ชีวต
ิ ของชาวไต ้หวัน
่ ีพ ักCITY SUUIT HOTEL หรือระด ับใกล้เคียงก
:เดินทางเข้าสูท
: ัน

้ ปปิ งเค้กพายส
ั
็
ไทจง - ไทเป – ชอ
ปปะรด
- อนุสรณ์เจียงไคเช
ค - ร้านดิวตี
ฟรี
้ ,เทียง,
 เชา
ตลาดซื
อหลินไนท์มาร์เก็ต
-- บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหาร
โรงแรม
่
นํ า ท่านเดินทางกลับสู กรุงไทเป เมืองหลวงของไต ้หวั นและเป็ น
ศู น ย์ ก ล างท า งด า้ น ต่ างๆ ข อง ไต ห
้ วั น ทั งการศึ ก ษ า ก ารค า้
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตังอยู่ทางด ้าน
เหนื อ ของเกาะไต ้หวั น มีป ระชากรอาศั ย อยู่ป ระมาณ 3 ล า้ นคน
ไทเปเป็ นเมืองหลวงทีมีการเติบโตเร็ วมาก ท่า นเดินทาง สู่ ร้า น
ั
ขนมพายสบปะรด
ซือดังเพือให ้ทุกท่านได ้เลือกซือของฝากอัน
ขึนชือของไต ้หวัน
 ร ับประทานอาหารเทียง ณ ภ ัตตาคาร
็
นํ าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช
ค ซึงเป็ นแหล่งรวม รูปภาพ
สิงของต่างๆ ทีเป็ นประวัต ิ แทบทังหมดเกียวกับ ท่านนายพล เจียง
ไคเช็ค ตังแต่สมัยทียังเป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได ้ก ้าวมา
สู่
ตําแหน่งผู ้นํ าประเทศ
ท่านจะได ้พบกับการเปลียนเวรทหาร
รักษาการหน ้ารู ้ปั นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึงจะ มีขนทุ
ึ ก 1
ชัวโมง บนชัน 4 ของอนุสรณ์แห่งนี จากนั นนํ าท่านไปชิมชา
รสชาติด ี
เหมาะแก่การซือเป็ นของฝากคนทางบ ้าน นี จากนั นนํ า
ท่าน ไปช ้อปปิ งสินค ้า ณ ร ้านค ้าปลอดภาษี ท ี DUTY FREE ซึงมี
สินค ้าแบรนด์เนมชันนํ าให ้ท่านได ้เลือกซือมากมายในราคาทีถูกเป็ น
พิเศษ จากนั นนํ าท่านไป Shilin Night Market เป็ นตลาด
กลางคืนทีใหญ่ทสุ
ี ดในกรุงไทเป และโด่งดังทีสุดอีกด ้วย ของขาย
ทีนีแทบจะมีครบทุก อย่าง ไม่วา่ จะเป็ น ของกิน ของฝาก เสือผ ้า
ร ้องเท ้า เปิ ดจนถึงเทียงคืน เพราะเหตุนี ซือหลินเลยกลายเป็ น
สถานที Night Life อันโด่งดังของไต ้หวัน ในซือหลินไนท์มาร์เก็ตมี
Shilin Night Market Food Court ฟู้ ดคอร์ทชันใต ้ดิน
ั
้ ปปิ ง )
(อิสระอาหารคําตามอ ัธยาศ
ยเพือความสะดวกในการช
อ
่
:นําท่านเข้าทสูีพ ัก โรงแรมGreen World Hotel หรือระด ับใกล้เคียงก
: ัน

ไทเป - จิวเฟิ น - เหย๋หลิ –ว ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101
- ตลาดซเี
หมินติง - พ ักอาบนํ าแร่
 เชา้ ,เทียง
- บริการอาหารเชา้ ที
หอ
้ งอาหารโรงแรม
่ ากนั นนํ าท่านเดินทางสู่
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูจ
มี
เหย๋หลิว
ลักษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของนํ าทะเล
ลมทะเล
และการเคลือนตัวของเปลือกโลกประกอบด ้วยโขดหิน
ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท ้าเทพธิดา
ื ยงทัวทังเกาะไต ้หวัน และ
รูปเทียน ดอกเห็ด เต ้าหู ้ รังผึงซึงมีชอเสี
่ า้ นจิวเฟิ น ซึงเป็ นแหล่งเหมือง
ทัวโลก นํ าท่านอิสระช ้อปปิ งที หมูบ
ื ยงตังแต่สมัย
ทองทีมีชอเสี
กษั ตริยก
์ วงสวี แห่งราชวงศ์ชอง
จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพา
กันมาขุดทองทีนี
การโหมขุด
ทองและแร่ธาตุตา่ งๆ
ทําให ้
จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย
ผู ้คนพากันอพยพย ้ายออกไป
เหลือทิงไว ้เพียงแต่ความทรงจํา
จนกระทังมีการใช ้จิวเฟิ นเป็ น
ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ "

เปยฉิงเฉิงชือ " และ " อูเ๋ หยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได ้ดึงดูด
ื ยง
นั กท่องเทียวจํานวนมากเดินทางมาชืนชมความงดงามของทีนี นอกจากนียังมีถนนคนเดินเก่าแก่ทมี
ี ชอเสี
ี
ทีสุดในไต ้หวัน ทําให ้จิวเฟิ นกลับมาคึกคักและมีชวต
ิ ชีวาอีกครัง ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือของ
กินทีแปลกตา
อีกทังยังมีบวั ลอยเผือกทีโด่งดังทีสุดในไต ้หวัน เนืองจากมีรสชาติแบบดังเดิมไม่เหมือนที
ิ ค ้าอีกมากมายทีทําให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับ
ไหน ท่านสามารถซือกลับมาเป็ นของฝากได ้ นอกจากนียังมีสน
ถนนคนเดินทียาวทีสุดในหมู่บ ้านจิวเฟิ น
เทียง
บ่าย

 ร ับประทานอาหารเทียง ณ ภ ัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงของไต ้หวัน เดินทาง
สู่ ตึกไทเป
101 (ไม่รวมค่าขึน ชัน 89) ถ่ายรูปตึกทีมีความสูงถึง
509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ทีนียังมีจด
ุ ชมวิวทีสูงทีสุด
ในไทเปอีกด ้วย ภายในตัวอาคาร มีลก
ู ตุ ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900
ตัน ทําหน ้าทีกันการสันสะเทือนเวลาทีเกิดแผ่นดินไหวและมีลฟ
ิ ต์
ทีวิงเร็วทีสุดในโลก ด ้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
บริเวณทีตังของตึกนียังเป็ นแหล่งช ้อปปิ งแห่งใหม่
ทีเป็ นทีนิยม
ของชาวไทเปและชาวต่างชาติมห
ี ้างสรรพสินค ้าและช ้อปปิ งมอลล์
อยูถ
่ งึ สิบแห่งบริเวณนี
จากนันนํ าท่านเยียมชมสินค ้าส่งออกชือ
ดังของไต ้หวันทีศูนย์ GERMANIUM POWER เป็ นสร ้อยทีมี
พลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายซึงสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ-บวกในร่างกายให ้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชว่ ยให ้
ร่างกายสดชืนลดอาการปวด
จากนั นนํ าท่าน ช ้อปปิ ง ตลาดซี
เหมินติง หรือทีคนไทยเรียกว่า
สยามสแควร์เมืองไทย มีทังแหล่งเสือผ ้า แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น
กระเป๋ า ของฝากคนทีท่านรัก รองเท ้ายีห ้อต่าง อาทิ ONITSUKA
TIGER แบรนด์ทดั
ี ง ของญีปุ่ น รวมทังยีห ้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ใน
ส่วนของราคาทีประเทศ ไต ้หวัน ถือว่าถูกทีสุดในโลก
ั เพือความสะดว
้ ปปิ ง )
(อิสระอาหารคําตามอ ัธยาศ
ย
กในการชอ
่ สูีพ ัก โรงแรม
: นําท่านเข้าท
Eastern Hotel and Resort Yangmei(Onsen) หรือระด ับ
่ ํ าแร่ ได้ตามอ ัธยาศ
ั
ใกล้เคียงก ัน ให้ทา
่ นได้อ ิสระแช
น
ย

ว ันที
ห้า

สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เชา้

 อาหารเชา้ แบบกล่องทีสนามบิน
่ นามบินเถาหยวน
นําท่านเดินทางสู
ส
่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW181 
09.40 น.
เดินทางสูก
(สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง ) **ค่าท ัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือง
12.15 น.
เดินทางถึง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โดยสวัสดิภาพ
........................................
หมายเหตุ : รายการท ัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนืองจากสภาวะอากาศ
, การเมือง
,
สายการบิน เป็ นต้โดยมิ
น
ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศสํ
าค ัญ รับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว ค่าทัวร์ทจ่
ี ายให ้กับผู ้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และ
ผู ้จัดได ้ชําระให ้กับสายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทาง
หรือใช ้บริการตามรายการไม่ด ้วยสาเหตุใด
หรือได ้รับการปฏิเสธการเข ้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต ้หวัน) ทางผู ้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตัวเครืองบินให ้แก่ทา่ น
ั จากสายการบิน ด ังน ั นเมือท่านตกลงเดินทาง
หมายเหตุ:อ ัตราค่าบริการข้างต้น เป็ นราคาต ั วเครืองบินโปรโมช
น
ิ ธิในการคืนเงินค่า
จ่ายค่าจอง ค่าท ัวร์แล้ว มิสามารถเปลียนแปลง เลือน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษ ัทฯขอสงวนส
ท
จอง ค่าท ัวร์ ในทุกกรณี และ
กรณีทีท่านเดินทางมาจากต่างจ ังหว ัดโดยเครืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษ ัท
ิ งส
ก่อนทําการจองต ั วเครือ
ง มิฉะน ั นบริษ ัทฯไม่สามารถร ับผิดชอบใดๆท ั น
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้
***หากลูกค ้าท่านใดไม่เข ้าร ้านสินค ้าพืนเมือง หรือ ร ้านใดๆก็ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ ไม่วา่ จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค ้าต ้อง
จ่ายค่าชดเชยเพิม ท่านละ 300NT โดยไกด์ท ้องถินจะเป็ นผู ้เก็บเงินจากลูกค ้าโดยตรง ***
**ตามกฎหมายของประเทศไต ้หวัน การบริการของรถบัสนํ าเทียวสามารถให ้บริการวันละ10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได ้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง***

อ ัตราค่าบริการรวม ค่าตัวเครืองบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร ้อมทีพัก 3คืน พักห ้องละ 2-3 ท่าน อาหาร
ทัวร์ (เช ้า กลางวัน และเย็นหรือคําตามรายการ) บัตรท่องเทียวสถานทีต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่า
นํ าหนั กกระเป๋ าไม่เกิน 20กก. ค่าประก ันอุบ ัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่าร ักษาพยาบาล โดยความตุม
้
ครองเป็ นไป
ตามเงือนไขของบริษ ัทฯประก ันภ ัยทีบริษ ัททําไว้
** รวมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งและค่าภาษี นํามันของสาย
การบินตามรายการ *ค่าบริการนี
ร ับเฉพาะน ักท่องเทียวชาวไทยเท่าน ั น
่ งพิเศษ ค่าทําหนั งสือ
ราคาท ัวร์ไม่รวม ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิม โทรศัพท์ โทรสาร มินบ
ิ าร์ ทีวช
ี อ
เดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซา่ พาสปอร์ตต่างด ้าว ค่าภาษี การบริการ 3%
ํหร ับ
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%, นักท่องเทียวชาวต่างชาติ(เก็บเพิม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนข ับรถ ท่านละ 1,000 NT สา
่ กรณี
่
ห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจในการบริการ ราคาท ัวร์ไม่รวมค่าวีซ
า
สถานทูตมีการ
ประกาศเก็บค่าวีซ
า
เงือนไขในก
ารจอง ม ัดจําท่านละ
8,000 บาทต่อท่าน และ ชําระส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 15 วันล่วงหน ้า
ิ ธิยกเลิกการจอง
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดใด ผู ้จัดมีสท
หรือยกเลิกการเดินทาง)
เอกสารทีประกอบการเดินทาง
หนั งสือเดินทางเหลืออายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุณาตรวจสอบ
ก่อนส่งให ้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข ้าเมือง
ท่าน*** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ
**กรณีลก
ู ค ้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต ้องทําวีซา่ ก่อนเดินทางเข ้าไต ้หวัน *ราคาไม่รวมค่าวีซา่
การยกเลิกการจอง เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครืองบินเป็ นราคาแบบซือขาด เมือท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัด
จํา หรือ ค่าทัวร์ทังหมดแล ้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลือนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่ กรณีใดทังสิน

หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึ
กษารายละเอียดท ั งหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงก ันระหว่างท่านลูกค้า
ํ
และบริษ ัทฯ และเมือท่านช
าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าท ัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมร ับเงือน
ไขของบริษ ัทแล้ว
ิ ธิ ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ ดินทางตํากว่
1) ขอสงวนสท
20 ท่าน โดยจะแจ
า
้งให ้กับท่าน
ได ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
ั จนไม่สามารถแก ้ไขได ้
2) ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมือเกิดเหตุสด
ุ วิสย
3) ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัต ิ
อุบัตเิ หตุ และอืน ๆ ทีอยูน
่ อกเหนือการควบคุมของทางผู ้จัด หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ ง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิทีจะปรับราคาตามสถานการณ์ทมี
ี การปรับขึนจากภาษี เชือเพลิงทีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิมเติม
ตลอดจนการเปลียนแปลงเทียวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได ้ใช ้บริการตามทีจองระบุเอาไว ้หรือก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ผู ้จัดถือว่าผู ้ท่องเทียวสละ
สิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีได ้ชําระไว ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน เนืองจากค่าใช ้จ่ายทีท่านได ้จ่ายให ้กับผู ้จัด เป็ นการ
ชําระแบบยืนยันการใช ้บริการแบบผู ้จัดเป็ นตัวแทนนายหน ้า ผู ้จัดได ้ชําระค่าใช ้จ่ายทังหมดให ้แก่ผู ้ให ้บริการในแต่ละแห่งแบบ
ชําระเต็มมีเงือนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให ้บริการ ผู ้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะประสานงานให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ลูกค ้า แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนั น ๆ
7) การประกันภัย ทีบริษัทได ้ทําไว ้สําหรับความคุ ้มครองผู ้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางท่องเทียว
เท่านั น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป
ท่่ วย
านสามารถขอดูเงือนไขกรมธรรมของบริษัทได ้ และทางบริษัท
ถือว่าท่านได ้เข ้าใจและยอมรับข ้อตกลงแล ้วเมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทาง
ได ้ จากบริษัท ประกันทัวไป)
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
7) มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านัน
8) ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผู
ี ้เดินทาง
ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ

