ทัวร์ ไต้ หวัน : TOUR18958

TAIWAN FIRST STEP
ล่องเรือทะเลสาบส ุริยนั จันทรา 4 วัน 2 คืน

☛ ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยน
ั จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อุทยานเหย่ หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น -อนุสรณ์ เจียงไคเช็ ค
☛ ช้ อปปิ้ งตลาดฝ่ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์ มาร์ เก็ต
☛ บินตรงสู่ ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นา้ หนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เทีย่ วเต็มไม่ มีอสิ ระ

วันแรก
16.30 น.
23.30 น.
19.30 น.
00.15 น.

พักที่
วันทีส่ อง
เช้ า

กรุ งเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมทีพ่ กั
📢 สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
ก่อนการเดินทาง
Thai Lion Air โดยมี เจ้าหน้าที่ ข องบริ ษ ัทฯคอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็ คเอกสารและ
✈ออกเดินทางสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL394
สัมภาระก่อนการเดินทาง
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
ถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้ ห วัน หลัง ผ่านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้าเมื องและศุ ล กากรเรี ย บร้ อยแล้ว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั (เวลาที่ไต้หวันเร็ วกว่าไทย
1 ชัว่ โมง)
โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า
เถาหยวน - ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้ านใบชา – ช๊ อปปิ้ งฟ่ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางสู่ ทะเลสาบสุ ริยัน จันทราหรื อ ซั นมูนเลค (Sun Moon Lake) เป็ นทะเลสาบน้ าจืดธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยูก่ ลางภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มี
เกาะที่มีชื่อว่า กวง หวา เต่า ซึ่ งเป็ นเกาะที่เล็กตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระ
อาทิตย์ ส่ วนด้านทิศใต้น้ นั มีรูปทรงคล้ายพระจันทร์ เสี้ ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา มีชื่อเสี ยง
ด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็ น “สวิสเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน” จุดเด่นคือมีพ้ืนน้ าสี ฟ้าอมเขียว
ส่ องประกายพร้อมฉากหลังเป็ นภูเขาสู งอุดมไปด้วยพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

จากนั้นนาท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ ง
แต่เดิมอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ได้ถูกญีปุ่นยึดครองไปตัง่ แต่สมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ปั จจุบนั ได้มีการตกลง
ให้แบ่งส่ วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่นเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้รู้จกั พระถังซัมจัง๋ บ้างและอีกส่ วนนึงนากลับมาไว้ที่ไต้หวัน
เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรื อวัดกวนอู ตั้งอยูด่ า้ นเหนื อของทะเลสาปสุ ริยนั จันทรา เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ ของชาวไต้หวัน
ภายในจะเป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั้ นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู ซึ่ งเป็ นเทพเจ้าที่มีอุปนิ สัย
เป็ นรักษาคาพูดด้วยชี วิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ เชื่ อกันว่า
บารมีของท่านสามารถ ขจัดภูตผีปีศาจ แคล้วคลาดจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง ลักษณะของ
วัดมีความคล้ายคลึ งกับพระราชวังต้องห้ามกูก้ งของเมื องปั กกิ่ งทั้งรู ปแบบวิหารและสี สัน โดยมี ตวั วิหารใหญ่
แบ่งออกเป็ นสามชั้นและมีวหิ ารเล็กโอบล้อมอยูด่ า้ นข้าง รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูห่ น้าวัดซึ่ งมีมูลค่าตัว
ละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน

นาทุกท่านแวะชิ มชาอู่หลงที่ ร้ านใบชา ชาที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสู งเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิยมซื้ อกลับเป็ น
ของฝากชนิ ดหนึ่ ง ก่อนจะนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็ นเมืองที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นเมืองที่สะอาดเรี ยบร้อยที่สุด
ในไต้หวันจะเป็ นศูนย์กลางการเดิ นทางจากทางด้านเหนื อของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้ มีความ
คึกคักอยูต่ ลอดเวลา
จากนั้นนาท่าน ช๊ อปปิ้ งตลาดฟ่ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต ฝงเจี๋ ยไนท์มาเก็ตเป็ นตลาดที่ มีมานานกว่า 100 ปี เป็ นตลาด
กลางคื น ที่ คึ ก คัก มี ท้ งั วัย รุ่ น ไต้ห วัน และนัก ท่ องเที่ ย วต่ างชาติ หลัง ไหลเข้ามา มี สิ น ค้าส าหรั บทุ ก เพศ ทุ ก วัย
โดยเฉพาะวัย รุ่ น เนื่ อ งจากตั้ง อยู่ใ กล้ม หาลัย ฝ่ งเจี่ ย เป็ นตลาดคนเดิ น ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้า ครบครั น ทั้ง เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่ อของที่ นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชี ยง
สเต็กเนื้ อ และเต้าหู ้เหม็น รวมไปถึงรองเท้าแบรน์ดงั เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช๊ อปปิ้ ง อิสระอาหารเย็น
ตามอัธยาศัย

พักที่
วันทีส่ าม

 โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เมืองไทเป – ร้ านพายสั ปปะรด –อุทยานเหย่ หลิว่ – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่ น – เจอร์ เมเนียม – อนุสรณ์ สถาน
เจียงไคเช็ค – ช้ อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

านเดิกนทุสูก่ ท่กรุานพร้
งไทเป
เมืนองหลวงของเกาะไต้
หวัน ตัน้ งดอนเมื
อยู่ทางตอนเหนื
จะเป็ ้นเมื
องเล็กแต่เป็ สายการบิ
นเมืองที่เจริ
23.30 น. นาท่สมาชิ
อมกั
ณ ท่าอากาศยานสนามบิ
อง ประตู อ7 แม้
อาคารผู
โดยสารขาออก
นญ
ที่สThai
ุ ดและเป็
กลางทางเศรษฐกิ
จ การปกครอง
สาหกรรม และการท่องเที่ยคว เอกสารและ
นาทุกท่านแวะ
LionนศูAirนย์โดยมี
เจ้าหน้าที่ ของบริ
ษทั ฯคอยต้เทคโนโลยี
อนรับและออุตานวยความสะดวกในการเช็
ชิมสัขนมพายสั
ปปะรดนเค้ทาง
กพายสับปะรด เป็ นขนมชื่อดังประจาชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีรสชาติ
มภาระก่อนการเดิ
กลมกล่อม แป้ งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ ยงั มีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่ น พายเผือก, Naugat
(ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้าน
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเหย่ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนือสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่
เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง
ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก

เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟ้ ูด
จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ในสมัยก่อนเคยเป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องมาก เพราะเป็ นเหมือง
แร่ ทองคามากก่อน จึงทาให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ ธาตุกนั มากมายจนในที่สุดจานวนแร่ ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็
เลยย้ายออกไป เหลื อทิ้งไว้แต่ความเป็ นอยู่แบบดัง่ เดิ มให้ได้เห็ น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็ นบ้านเรื อนแบบเก่าๆ มี
โรงน้ าชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้ านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่ องดังจากค่าย Studio
Ghibli เรื่ อง Spirited Away มาถ่ายทาที่น้ ีจึงทาให้หมู่บา้ นโบราณแห่งนี้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง

นาท่านแวะชม ศู นย์ เจอร์ เมเนียม เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่ างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ นเครื่ องประดับล้ าค่าของคนไต้หวัน
มาตั้งแต่ในอดีต
จากนั้น

น าท่ านสู่ อนุ ส รณ์ เจี ยงไคเช็ ค เป็ นสถานที่ ห ลัก ที่ ต้องมาของเมื องไทเป และยังเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ของไต้ห วัน
อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็ นการราลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิ บดี เจียงไคเช็ค
ผูพ้ ฒั นาความเจริ ญให้กบั ไต้หวันให้เที ยบเท่าระดับนานาชาติ โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้าน และมี หลังคาทรง 8
เหลี่ ยมตามสถาปั ตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่ รงกลางของจตุรัสเสรี ภาพ และด้านหน้ามีบนั ไดจานวน
89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านประธานาธิ บดี และภายในจะมีรูปปั้ นสาริ ดของท่านในท่านัง่ ขนาดใหญ่ ซึ่ งจะมีทหาร
ยืนเฝ้าไว้2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวติ ของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึง
ข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆไว้จดั แสดงอีกด้วย

นาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งยิดฮิตของวัยรุ่ นไต้หวัน หากเปรี ยบกับบ้านเราก็เหมือน
บริ เวณสยามนั้นเอง ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ ต่าง ๆ ที่เป็ นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่ นชาวไต้หวันมารวมกันไว้
ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ เครื่ องสาอางค์ สารพัดแฟชัน่ แล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยงั เต็ม
ไปด้วยร้านอาหารชื่ อดังต่างๆทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ
เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่างเต็มอิม่ จุใจ อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

จนได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ
วันที่สี่

สนามบินเถาหยวน – กร ุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

01.25 น.

✈นาคณะท่ านสมาชิ กเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL395
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)
23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
04.25 น.
ถึงThai
ท่าอากาศยานดอนเมื
์ภาพพร้
มความประทั
ใจ านวยความสะดวกในการเช็ ค เอกสารและ
Lion Air โดยมี เอจ้งโดยสวั
าหน้าทีส่ ขดิองบริ
ษ ัทอฯคอยต้
อนรับบและอ
สัมภาระก่อ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
นการเดินทาง
หมายเหตุ...กรณีทไี่ ต้ หวันยกเว้ นค่ าวีซ่าให้ น้นั ทางไต้ หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่ องเทีย่ ว
เพราะฉะนั้นลูกค้ าต้ องใช้ พาสปอร์ ตเล่ มแดงในการเดินทางเท่ านั้น ....หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยื่นวีซ่า (มีค่าใช้ จ่าย)

อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง 2562
ศุกร์ -จันทร์
ศุกร์ -จันทร์
ศุกร์ -จันทร์
ศุกร์ -จันทร์
เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร
พฤหัส-อาทิตย์
พฤหัส-อาทิตย์
ศุกร์ -จันทร์
เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร

24 - 27 พ.ค. 62
14 - 17 มิ.ย. 62
21 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
06 - 09 ก.ค. 62
20 - 23 ก.ค. 62
25 - 28 ก.ค. 62
08 - 11 ส.ค. 62
23 - 26 ส.ค. 62
07 - 10 ก.ย. 62
14 - 17 ก.ย. 62
21 - 24 ก.ย. 62

ผู้ใหญ่
10,999
10,999
10,999
10,999
10,555
10,555
11,111
11,111
10,555
10,555
10,555
10,555

ราคา
เด็ก
10,999
10,999
10,999
10,999
10,555
10,555
11,111
11,111
10,555
10,555
10,555
10,555

พักเดีย่ ว
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

เสาร์ -อังคาร
พุธ-เสาร์
อาทิตย์ -พุธ
พุธ-เสาร์
ศุกร์ -จันทร์
พุธ-เสาร์
เสาร์ -อังคาร

28 ก.ย. - 01- ต.ค. 62
02 - 05 ต.ค. 62
06 - 09 ต.ค. 62
09 - 12 ต.ค. 62
11 - 14 ต.ค. 62
16 - 19 ต.ค. 62
26 - 29 ต.ค. 62

10,555
11,555
11,555
11,555
13,999
11,555
11,333

10,555
11,555
11,555
11,555
13,999
11,555
11,333

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

*ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน
ชาระทีส่ นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ ได้ บังคับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)

ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน ชาระทีส่ นามบินดอนเมืองใน
วันเดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
**ไม่ ได้ บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้ อมหน้ าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง และ
ชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
**กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. หากลูกค้ าทาจองเกิน 20 ท่ าน ท่ านที่ 21 เป็ นต้ นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่ าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่ าน
แม้ ว่าท่านจะจองทัวร์ มาคนละบริ ษัทก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ให้ ชาระเพิม่ ตามเงื่อนไขของบริษัท
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ ายมัดจา
แล้ ว ถ้ าผู้ จองยกเลิกจะไม่ มี การคื นค่ ามัด จาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้ว ( ไม่นับ รวมวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืน
ค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ ก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผูเ้ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ท ัน ก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิ น บริ ษ ัท ฯ จะไม่ หั ก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ว
หรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง และบริ ษทั
ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

หมายเหตุ
1. จานวนผู เ้ ดิ น ทางขั้น ต่ า ผูใ้ หญ่ 30 ท่ า นขึ้ น ไป เที่ ย วบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูก
ทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุ กครั้ ง มิ ฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุ ณาเช็ คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
-กรณีลกู ค้ าทีต่ ้ องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรื อ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสิ นใจซื้อตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ทชี่ าระกับผู้จัด เป็ นการชาระขาดก่ อนเดินทางและผู้จัดได้ ชาระต่ อ
ให้ กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรื อสถานทีเ่ ทีย่ วต่ างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วม
เดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรื อออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้ หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรื อ 180 วัน
ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่องเทีย่ ว กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่องเทีย่ ว
ทัว่ ไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั
นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ า
เป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน หรื อหากท่ านต้ องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ น
จานวนเงิน 600 NTD/ท่ าน/ร้ าน
***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วซี ่ า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าทีเ่ กิดขึน้ ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ 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

