ทัวร์ ไต้ หวัน: TOUR12295

Wow!!! Taiwan 4D2N
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)

-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผิงซี-อุทยานเหย่ หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น-ตึกไทเป 101
-ช้ อปปิ ้ งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์ มาร์ เก็ต
-บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR นา้ หนักกระเป๋า 20 KG
-พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่ มีอิสระ

วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมื อง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
Thai Lion Air โดยมี เจ้า หน้าที่ ข องบริ ษ ัท ฯคอยต้อ นรั บ และอ านวยความสะดวกในการเช็ ค เอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน –เหย๋หลิว่ –หมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ น-สถานีรถไฟสายประวัตศิ าสตร์ เจอร์ เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื ้อหลินไนท์มาร์ เกต

03.30 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบิน
ที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

08.00 น.

ถึ งท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน มี กรุ งไทเปเป็ น
เมืองหลวง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับ

อากาศรอต้อนรับ (เวลาที่ไต้หวันเร็ วกว่าไทย1 ชัว่ โมง)ประเทศแห่ งนี้ เป็ นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่ า ตั้ง อยู่ ห่ า งจากฝั่ ง ด้า นตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องประเทศจี น ประมาณ 160 กิ โ ลเมตร
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนูเบอร์ เกอร์ และเครื่ องดื่ม จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่วอุ ท ยานแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะ
ไต้หวัน มี ล ักษณะพื้นที่ เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั้า
ทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตา
ที เดี ย ว โดยเฉพาะหิ นรู ป พระเศี ย รราชิ นี ซึ่ งมี ชื่ อเสี ย งโด่ งดังไปทัว่ โลก
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นที่ต้ งั อยู่บริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่ น ปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์

เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิ วไทยเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้ นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์
ผิงซี (อยูร่ ะหว่างสถานี ซือเฟิ่ นและสถานี ตา้ หัว ชื่ อ “ซื อเฟิ่ น” )ซึ่ งตั้งชื่ อตามครอบครัวดังเดิ มของผูท้ ี่พฒั นา
พื่นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี ซือเฟิ่ นและสามารถเดินเล่นที่ถนน
สายเก่า ซึ่ งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่ งมีท้ งั ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝั่ง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรื อ
เขี ย นค าอธิ ฐานในกระบอกไม่ ไ ผ่ (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมโคมลอย) และจุ ดท่ องเที่ ยวที่ น่ าสนใจอี ก แห่ งหนึ่ งคื อ
สะพานแขวน Jing-anเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยูบ่ นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสาย
เก่าผิงซี และแม่น้ าจีหลงได้อย่างชัดเจนนาท่านแวะศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม)ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อ
สุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมี
ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ แล้วนาท่านเดินทางสู่
อนุ สรณ์ สถานเจี ยงไคเช็ ก หนึ่ งในสัญลักษณ์ ที่สาคัญของไต้หวัน เป็ นอาคารสี ขาวทั้งสี่ ด้าน มี หออนุ สรณ์
หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสี น้ าเงินแบบสถาปั ตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็ น
สง่าอยู่ตรงกลางของ จัตุรัสเสรี ภาพ มี บนั ได้ด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับ
อายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ก อดีตประธานาธิ บดีผเู ้ ป็ นที่รักของชาว
ไต้หวัน ผูพ้ ฒ
ั นาความเจริ ญให้ไต้หวันเที ยบเท่าประเทศอื่ นในระดับ
นานาชาติ และรู ปปั้ นของท่านทาจากทองสัมฤทธิ์ ในท่านัง่ ใบหน้ายิม้
แย้ม ซึ่ งจะมีทหารยืนเฝ้ าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารู ปปั้ นท่านนาย
พล เจียงไคเช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุ ก 1 ชัว่ โมงบนชั้น 4 ของอนุ สรณ์ แห่ งนี้ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่ อหลิน
ตลาดยามค่ าคื นที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในไทเป ให้ท่ านซื้ อสิ นค้าพื้นเมื อง อาหาร หรื อสิ นค้าที่ ระลึ ก เพื่ อเป็ นการไม่
รบกวนเวลาในการช้ อปปิ้ งอันมีค่าของทุกท่ าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านสู่ ที่พกั ที่โรงแรม BALEN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

ไทเป – ร้ านพายสัปปะรด –ตึกไทเป 101- เครื่ องสาอาง – ตลาดปลาไทเป –

วัดหลงซันซื่อ- ช้ อปปิ ง้ ตลาดซีเหมินติง

เช้า

รั บ ประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารโรงแรม จากนั้นน าทุ กท่ านแวะเยี่ยมชิ ม ขนมพาย
สั บปะรด ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมประจาชาติชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ น
ที่รู้จกั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยงั มีและยังมีขนม
อีกมากมายให้ท่านได้เลื อกซื้ อ เลือกชิ ม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งใน
แลนด์มาร์ กหลักของเมืองไทเป(ไม่ รวมค่ าขึ้นตึก ชมวิวชั้ น 89 ท่ านใดต้ องการขึ้นชมวิว
กรุ ณาติดต่ อไกด์ ทดี่ ูแลคณะของท่ าน ค่ าขึน้ ประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน
และสู งเป็ นอันดับที่ 2 ของโลก จึกไทเปมีท้ งั หมด 101 ชั้นตามชื่ อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น
โดยชั้น 1-5 จะเป็ นส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่ ขายของแบรนด์เนม ร้ านค้า ร้ านอาหารต่างๆ ภายในตัว
อาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวหลัง

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทาทุกท่านสู่ ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) เป็ นตลาดติดแอร์ ภารกิจที่ตอ้ งทาเมื่อมาตลาด
แห่ งนี้ คื อ การมาทานซู ชิที่ร้านภายในตลาดติ ดแอร์ แห่ งนี้ และยังมี โซนอาหารสด ไว้บริ การอี กด้วย เป็ น
ตลาดที่อาหารทะเลสดที่สุดในไทเปอีกด้วย จากนั้นนาท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซื่ อ หรื อวัดเขามังกร เป็ นวัด
ที่เก่ าแก่ที่สุดในไทเป ในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่ อถู กทิ้งระเบิ ดจนพระอุโบสถได้รับความ
เสี ยหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า พระโพธิ สัตว์กวนอิม นั้นกลับไม่ได้รับความเสี ยหายเลย ทาให้ผูค้ นเลี่ ยมใส
ศรัทธา พากันมากราบไหว้ หลังจากนั้นนาท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวันจากนั้นนา
ท่ านเดิ นทางสู่ เมืองเจียอี ใ้ ห้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งย่ านซี เหมินติงหรื อสยามสแควร์ ไต้ หวัน เป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่ อดัง
ของวัยรุ่ น ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจุกุแห่ งไทเป เป็ นแหล่งกาเนิ ดแฟชัน่ ของวัยรุ่ นหนุ่ ม
สาวชาวไต้หวัน ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมที่ได้รับความนิ ยมมากมาย อาทิ Onitsuka
Tiger, Nike, Puma เป็ นต้นเพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิม่ จุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

10.55 น.

นาคณะท่ านสมาชิ กเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL399
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)

14.20 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ...กรณีที่ไต้ หวันยกเว้ นค่าวีซา่ ให้ นนทางไต้
ั้
หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็ นวีซา่ นักท่องเที่ยวเท่านันเพราะฉะนั
้
นลู
้ กค้ าต้ องใช้ พาสปอร์ ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้
....หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยื่น
วีซา่ ตามปกติ และ พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ

อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ ห้ องละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

2-3 ท่ าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

1-4 มิถน
ุ ายน 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

3-6 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

8-11 มิถน
ุ ายน 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

10-13 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

17-20 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

24-27 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

1-4 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

8-11 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

15-18 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

22-25 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

5-8 สงิ หาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

2-5 ก ันยายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

9-12 ก ันยายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

16-19 ก ันยายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

23-26 ก ันยายน 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

30 ก ันยายน-3 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

7-10 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

15-18 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

23-26 ตุลาคม 2561

11,111

11,111

11,111

3,000

กาหนดการเดินทาง

*ค่ าบริการข้ างต้ นรั บเฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านัน้ และยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ที่สนามบินดอนเมืองก่ อนออกเดินทาง*
ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ชาระทีส่ นามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ใน
ส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

เงื่อนไขการให้ บริการ
1..ในการจองกรุ ณ าช าระค่ าทัวร์ เต็ม จ านวน พร้ อ มหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากได้รับ ใบแจ้งหนี้ เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคา
โปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบิ นการันตีการจ่ายเงิ นล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ
ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วหากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่ สามารถทาเรื่ องขอคืนค่ าตั๋วหรื อขอคืนค่ า
ทัวร์ ท้งั หมดหรื อบางส่ วนได้

( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%
ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อ
ขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
1.3ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้
ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ
+ ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้า
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4.การยกเลิก
4.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และ
ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์

ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่
ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั
เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง
-กรณี ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คเรื่ องการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
-กรณี ลูกค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรื อตรวจสอบกับทาง
ออฟฟิ ต ก่อนตัดสิ นใจซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชาระกับผูจ้ ดั เป็ นการชาระขาดก่อนเดินทางและผูจ้ ดั ได้ชาระต่อให้กบั ทางสายการ
บิน โรงแรม หรื อสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกันฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามรายการไม่วา่ ด้วย
สาเหตุใด หรื อได้รับการปฎิเสธเข้าหรื อออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงิน
ทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน หรื อ 180 วัน ขึน้ ไปก่ อนการ
เดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างตา่ 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดา
หรื อมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเทีย่ ว กาหนดให้ มกี ารประชาสัมพันธ์ สินค้ าพื้นเมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ รู้ จกั ใน
นามของร้ านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่า ร้ าน
รัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าหากลูกค้ า
ไม่ มคี วามประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน หรื อหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันทีม่ กี ารลงร้ านรัฐบาล ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 600 NTD/ท่ าน/ร้ าน***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่ มสีแดงเลือดหมู] หากมี
ประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วซี ่ า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด***

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ ไต้ หวัน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

