ทัวร์ ไต้ หวัน : TOUR18990

Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน

☛ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผงิ ซี-อุทยานเหย๋ หลิว่ -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น-ตึกไทเป 101
☛ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค – วัดหลงซานซื่ อ
☛ ช้ อปปิ้ งตลาดตลาดซื่ อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์ เก็ต
☛ บินตรงสู่ ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นา้ หนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน2คืนเทีย่ วเต็มไม่ มีอสิ ระ

วันแรก
23.45 น.

วันทีส่ อง
03.30 น.
08.00 น.

กรุ งเทพ – สนามบินดอนเมือง
📢 สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง
สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋ หลิว่ –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้ านพายสั ปปะรด -ซื่ อหลินไนท์มาร์ เกต
✈ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีกรุ งไทเปเป็ นเมืองหลวง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ (เวลาที่ไต้หวันเร็ วกว่า
ไทย1 ชัว่ โมง)ประเทศแห่ งนี้ เป็ นเกาะที่ มี พ้ื นที่ เล็ กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่ า ตั้งอยู่ห่างจากฝั่ งด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนู แซนวิช และ ชานมขึน้ ชื่ อของไต้ หวันทีไ่ ม่ ควรพลาด

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเหย๋ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะ
พื้นที่ เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิ ดโขดหิ นงอกเป็ นรู ป ร่ าง
ลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก

เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ในสมัยก่อนเคยเป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องมาก เพราะเป็ นเหมืองแร่ ทองคามากก่อน จึง
ทาให้มี คนเข้ามาขุดทองขุดแร่ ธาตุ ก ันมากมายจนในที่ สุ ดจานวนแร่ ธาตุ ต่างๆก็ล ดลง คนก็เลยย้ายออกไป
เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็ นอยูแ่ บบดัง่ เดิ มให้ได้เห็ น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็ นบ้านเรื อนแบบเก่าๆ มีโรงน้ าชาแบบ
โบราณ เต็มไปด้วยร้ านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่ องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่ อง
Spirited Away มาถ่ายทาที่น้ ีจึงทาให้หมู่บา้ นโบราณแห่งนี้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้ นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผงิ ซี
(อยู่ระหว่างสถานี สือเฟิ่ นและสถานี ตา้ หัว ชื่ อ “สื อเฟิ่ น” )ซึ่ งตั้งชื่ อตามครอบครัวดังเดิ มของผูท้ ี่พฒั นาพื่นที่
แห่ งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่ งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี ซือเฟิ่ นและสามารถเดิ นเล่นที่ถนนสาย
เก่า ซึ่ งเป็ นถนนเลี ยบทางรถไฟ ซึ่ งมี ท้ งั ร้ านค้า ร้ านอาหาร ตลอดสองฝั่ ง มีเวลาให้ท่านปล่ อยโคมลอยหรื อ
เขียนคาอธิ ฐาน (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมโคมลอย) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ งหนึ่ งคือ สะพานแขวน Jing-an
เป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยูบ่ นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซี และแม่น้ าจีหลง
ได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนาทุกท่านแวะเยี่ยมชิ ม ขนมพายสั บปะรด ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมประจาชาติชื่อดังของไต้หวัน มี
รสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ ยงั มีและ
ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่ อหลิน ตลาดยามค่าคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาหาร
หรื อสิ นค้าที่ระลึก

้
เพือ
่ เป็ นการไม่รบกวนเวลาในการชอปปิ
้ งอันมีคา่ ของทุกท่าน อาหารเย็นอิสระตาม
ั
อัธยาศย

พักที่
วันทีส่ าม

เช้ า

จากนั้น

โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

ไทเป -เจอร์ เมเนียม-อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์ เครื่ องสาอาง
วัดหลงซันซื่ อ- ช้ อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะศู นย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอร์ เมเนี ยม) ที่ เป็ นเครื่ องประดับเพื่ อสุ ขภาพ มี ท้ งั แบบสร้ อยข้อมื อ และ
สร้อยคอ เป็ นการช่ วยในการไหลเวียนของเลือกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง
เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สาคัญของไต้หวัน เป็ นอาคารสี ขาวทั้งสี่ ดา้ น มี
หออนุ สรณ์ หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสี น้ าเงินแบบสถาปั ตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูต่ รงกลางของ จัตุรัส
เสรี ภาพ มีบนั ได้ดา้ นหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผเู ้ ป็ นที่รักของชาว
ไต้หวัน ผูพ้ ฒั นาความเจริ ญให้ไต้หวันเทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรู ปปั้ นของท่านทาจากทอง
สัมฤทธิ์ ในท่านั่ง ใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่ งจะมี ท หารยืนเฝ้ าตลอดเวลา ท่านจะได้ช มพิธีเปลี่ ยนเวรยามของทหาร
รักษาการหน้ารู ปปั้ นท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

กลางวัน
จากนั้น

🍴 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์ กหลักของเมืองไทเป(ไม่ รวมค่ าขึ้นตึก ชมวิวชั้ น 89 ท่ าน
ใดต้ อ งการขึ้น ชมวิว กรุ ณ าติ ด ต่ อ ไกด์ ที่ ดู แลคณะของท่ าน ค่ าขึ้น ประมาณ 600 NTD)เป็ นตึ ก ที่ สู งที่ สุ ดใน
ไต้หวันมี ความสู งประมาณ 509 เมตร มีท้ งั หมด 101 ชั้นเหนื อพื้นดิ นตามชื่ อและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ภายในตัว
อาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านข้างตึกจะ
เป็ นส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปคู่กับ ตึก
ไทเป 101 ตามอัธยาศัย

จากนั้น

จากนั้น

นาท่านแวะศู นย์ เครื่ องสาอาง ที่นี่มีเครื่ องสาอางรวมถึ งยาและน้ ามันหรื อยานวดต่างๆที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวันให้
ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
นาท่ านต่อไปยัง วัด หลงซั นซื่ อ หรื อ วัดเขามังกร เป็ นวัดที่ เก่ าแก่ และมี ชื่ อเสี ยง มี อายุก ว่า 300 ปี ในช่ วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่ อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสี ยหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า พระ
โพธิ สัตว์กวนอิม ที่ประดิษฐานภายในวัดนั้นกลับไม่ได้รับความเสี ยหายเลย ทาให้ผคู ้ นเลี่ยมใส ศรัทธา พากัน
มากราบไหว้ นอกจากนี้ยงั มีเทพเจ้าที่มาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋ า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทบั ทิม ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่ องความซื้ อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่วเ์ หล่า หรื อ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่เชื่ อกันว่า
เป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังในด้านของความรัก

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งย่านซีเหมินติงหรื อสยามสแควร์ ไต้ หวัน เป็ น ย่านช้อปปิ้ งชื่ อดัง
ของวัยรุ่ น ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจุกุแห่ งไทเป เป็ นแหล่งกาเนิดแฟชัน่ ของวัยรุ่ นหนุ่มสาว
ชาวไต้หวัน ท่ านสามารถเลื อกช้อปปิ้ งสิ นค้าแฟชั่นแบรนด์เนมที่ ได้รับ ความนิ ยมมากมาย อาทิ Onitsuka
Tiger, Nike, Puma เป็ นต้น
้
เพือ
่ เป็ นการไม่รบกวนเวลาในการชอปปิ
้ งอันมีคา่ ของทุกท่าน อาหารเย็นอิสระตาม
ั
อัธยาศย

พักที่
วันทีส่ ี่

โรงแรม Good Night Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

10.55 น.

✈นาคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL399
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)

13.45 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้ อมความประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

หมายเหตุ...กรณีทไี่ ต้ หวันยกเว้ นค่ าวีซ่าให้ น้ ันทางไต้ หวันสงวนสิ ทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่ องเทีย่ วเพราะฉะนั้นลูกค้ าต้ องใช้
พาสปอร์ ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยื่นวีซ่า (มีค่าใช้ จ่าย)

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

09 - 12 พ.ค. 62
16 - 19 พ.ค. 62
23 - 26 พ.ค. 62
04 - 07 ก.ค. 62
18 - 21 ก.ค. 62
01 - 04 ส.ค. 62
13 - 16 ก.ย 62
27 - 30 ก.ย. 62
03 - 06 ต.ค. 62
10 - 13 ต.ค. 62
17 - 20 ต.ค. 62
19 - 22 ต.ค. 62
24 - 27 ต.ค. 62
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62

ผู้ใหญ่
10,888
12,222
10,888
10,499
10,499
10,499
10,499
10,455
11,555
12,999
11,555
10,999
11,555
10,999

ราคา
เด็ก
10,888
12,222
10,888
10,499
10,499
10,499
10,499
10,455
11,555
12,999
11,555
10,999
11,555
10,999

*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 / ท่าน / วัน
อัตราค่ าบริการนี้รวม
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ

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
3,000
3,000

 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 เต็มจานวน พร้ อมหน้ าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง
2. หากลูกค้ าทาจองเกิน 20 ท่ าน ท่ านที่ 21 เป็ นต้ นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน
แม้ ว่าท่านจะจองทัวร์ มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ให้ ชาระเพิม่ ตามเงื่อนไขของบริษัท
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ ายมัด
จาแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ( ไม่นบั รวมวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่ อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอ
คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ ก การเดิ นทาง แต่ส ามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่ม าแทนได้ท นั ก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษ ทั ฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ว
หรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น

3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ ก
ต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดิ นทางขั้นต่ าผูใ้ หญ่ 30 ท่ านขึ้ นไป เที่ ยวบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่
อยู่นอกเหนื อการควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลื อการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุ ณาเช็ คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
-กรณีลูกค้ 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 ชาระ
ต่ อให้ กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรื อสถานทีเ่ ทีย่ วต่ างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วม
เดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรื อออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้ 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
นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรั ฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรั ฐบาลไต้ หวัน
หรื อหากท่านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันทีม่ ีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้ าน
***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วซี ่ า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าทีเ่ กิดขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ***

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

