รห ัสโปรแกรม : 17702 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

WONDERFUL TAIWAN
ทัวร์ ไต้ หวัน ฟาร์ มแกะชิงจิง้ SKY WALK
พักโรงแรมริมทะเลสาบ ชมตึกไทเป101
ราคาเริ่ มต้น

22,999.บาท/ท่าน

4 วัน 3 คืน
กาหนดเดินทาง : เมษายน 2563

Highlight
 ชวนคุณไปใกล้ ชิดธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ที่ ฟาร์ มแกะชิงจิง้ ที่ได้ ชื่อว่ า "สวิสเซอร์ แลนด์ ไต้ หวัน" ชมความน่ ารักของแกะและสั ตว์
ต่ างๆ สั มผัสกับทัศนียภาพอันน่ าตื่นตาตื่นใจ










ล่ องเรื อชมวิวสุ ดโรแมนติก ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ความงดงามท้ องทะเล สถานที่ท่องเที่ยวชื่ อเสี ยงระดับโลก
เที่ยวไหว้ พระขอพร วัดศักดิ์สิทธิ์ของไต้ หวัน ขอพรเทพเจ้ า ณ วัดเหวินหวู่
ดื่มด่าความสุ นทรีย์จากภูเขาสู ง แวะชิบชาอู่หลง ชาต้ นตารับและขึน้ ชื่ อของชาวไต้ หวัน
มาไต้ หวันทั้งทีจะพลาดได้ ไง พาคุณเช็คอินแลนด์ มาร์ คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101
เที่ยวชมสถาปัตยกรรมความงามของไทเปสุ ดยิ่งใหญ่ ที่สาคัญ ณ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค
ช้ อปปิ้ งให้ กระหน่า แหล่ งช้ อปปิ้ งตลาดกลางคืนไต้ หวันอันโด่ งดัง “ซีเหมินติง”
พิเศษ! ลิม้ รสปลาประธานาธิบดี สั มผัสความอร่ อยอาหารชื่ อดังของไต้ หวันที่ห้ามพลาด
บินตรงสู่ ไต้ หวัน สะดวก สบาย โดยสายการบิน Tigerair Taiwan สายการบินคุณภาพและยอดเยีย่ มแห่ งปี

วันแรก
16.30 น.

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ - ไต้ หวัน

(-)

คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน
TIGERAIR TAIWAN พบเจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่ อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

19.20 น.

เหินฟ้ าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เทีย่ วบินที่ IT506 (ไม่มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)

00.10 น.

ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นทีไ่ ต้ หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม .) ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อย



 พักที่ CHONG YU HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*

วันทีส่ อง
เช้ า

เถาหยวน - หนานโถว - ชิงจิง้ แกะฟาร์ ม - การแสดงโชว์ แกะ - SKY WALK - แวะชิ มชาอู่หลง (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหนานโถว ตั้งอยูท่ างตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และ
เป็ นเมืองเดียวที่ไม่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นแบบภูเขาสู ง เมืองนี้ มงั่ คัง่ ด้วยทรัพยากร และ
ทัศนียภาพที่สวยงาม

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ หัวปลาหม้ อไฟ

บ่ าย

จากนั้นนาท่านสู่ ชิ งจิ้งฟาร์ ม (Cingjing Sheep Farm) เป็ นฟาร์ มเลี้ ยงแกะที่ อยู่บนภู เขาสู งอยู่เหนื อ
ระดับน้ าทะเลถึง 1,750 เมตร ทาให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสี เขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้าย
กับประเทศทางยุโรปเหนื อ โดยในฟาร์ มแบ่งเป็ น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริ เวณฟาร์ มที่เลี้ยงแกะ และบริ เวณชม
วิว ท่านสามารถถ่ายรู ปกับแกะแสนรู ้ และ ให้อาหารแกะ ได้อย่างใกล้ชิด พร้ อมเดิ นเล่นชมความสวยงาม
ของธรรมชาติ ในบริ เวณฟาร์ ม หากวันที่เดิ นทางไปบางที ท่านอาจจะได้ชมโชว์ตดั ขนแกะแบบฉบับของ
ั าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้ าชิ งจิ้ง) ที่มี
ฟารม์ของชาวนิวซี แลนด์อีกด้วย จากน้นน
ความสู งประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ าทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความ
สวยงามของธรรมชาติและทัศนี ยภาพที่สวยงามในช่วงเดือน ดอกซากุระของฟาร์ มแกะชิ งจิ้งจะผลิดอกเบ่ง
บานพร้อมกัน พาทุกท่าน ชิ มชาอู่หลง ชาที่มีชื่อเสี ยงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมืองหนานโถว

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิ บดี
พักที่ EINHAN RESORT หรื อเทียบเท่า 4*

วันทีส่ าม

ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ ง - ไทเป - ซีเหมินติง
(B/L/-)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์ แลนด์แ ห่ ง ไต้หวัน ตั้ง อยู่ใ นเขตของซันมู ลเลก เนชั่นแนลซี นิก แอเรี ย เป็ นทะเลสาบที่ มี ภูเขา
สลับ ซับ ซ้ อนล้อมรอบ ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ โ ดดเด่ น ท าให้ต ัวทะเลสาบมองดู ค ล้า ยพระอาทิ ต ย์แ ละ
พระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา” นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เสวียนจาง หรื อ
วัดพระถังซัมจั๋ง ต้นทศวรรษปี 1950 ญี่ปุ่นจัดประชุ มใหญ่เพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิ กชน
ทัว่ โลก รัฐบาลไต้หวันได้ส่งพระอาวุโส และคหบดีไปร่ วมประชุ มในครั้งนี้ ดว้ ย ซึ่ งทางญี่ปุ่นได้เปิ ดให้ผเู ้ ข้า
ประชุ มได้ชมอัฐิส่วนกะโหลกศีรษะของพระถังซัมจัง๋ ด้วย เมื่อผูแ้ ทนของไต้หวันกลับมาถึ งประเทศก็ได้
เสนอรัฐบาลไต้หวันให้ทวงคืนอัฐิน้ นั จากญี่ปุ่น ไต้หวันและญี่ปุ่นตกลงกันได้ในปี 1955 โดยแบ่งอัฐิน้ นั
ออกเป็ น 2 ส่ วน ครึ่ งหนึ่ งคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และอีกครึ่ งหนึ่ งส่ งคื นไต้หวันโดยส่ งคนไปมอบให้ถึง
ไต้หวัน ครั้งแรกไต้หวันเก็บรักษาอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่วดั ไคซัน่ ซื่ อ อาเภอซิ นจู๋ ต่อมารัฐบาลสั่งให้สร้างวัด
เสวียนจั้งซื่ อขึ้นบนเขาชิ งหลงซัน สถานที่ต้ งั ที่มีความเชื่ อว่าเป็ นจุดที่มีพลังและฮวงจุย้ เป็ นเลิ ศ เพื่อเป็ น
สถานที่เก็บรักษาอัฐิน้ นั ไว้ และการเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมที่ผคู ้ นเดินทางมาทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ต้องแวะ
มาสักการะกัน

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารจีนพืน้ เมือง
นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพ
เจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่ งถื อเป็ นเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและเทพเจ้าแห่ งความ
ซื่อสัตย์ จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านสายรุ้ ง (Rainbow Village) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของมหานคร
ไถจง เดิ ม คื อ มณฑลไถจง เป็ นมหานครหนึ่ งของสาธารณรั ฐจี น (ไต้หวัน) หมู่บ ้านสายรุ ้ ง ถู กสร้ างขึ้ น
ในช่ วงระหว่างปี 1940-1950 เพื่อใช้เป็ นที่อยู่อาศัยชัว่ คราวสาหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็ นตั้งถิ่ นฐาน
ถาวรของทหารเหล่านั้น ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่งนี้ได้กลายเป็ นฮอตสปอตสาหรับการท่องเที่ยวของมหานครไท
จงไปแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม

ค่า

 อิสระรับประทานอาหารค่า ณ ตลาดซีเหมินติง
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งย่าน ตลาดซี เหมินติง เป็ นย่านถนนคนเดิ นแหล่งช้อปปิ้ ง กิ น เที่ ยว ที่โด่งดังในเมือง
ไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กบั ย่านสยามสแควร์ ที่น้ ี เป็ นศูนย์รวมแห่ งแฟชัน่ ทั้งสไตล์ไต้หวัน
เกาหลี ญี่ปุ่น สิ นค้ารุ่ นใหม่ทนั สมัยให้ท่านได้เลือกซื้ อเลื อกช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็ นแหล่งเสื้ อผ้า
แฟชัน่ แล้ว ซี เหมินติงยังเป็ นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นกั ท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ

พักที่ PLATINUM HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
วันทีส่ ี่
เช้ า

ไทเป - ร้ านพายสั บปะรด - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค - ตึกไทเป101(ไม่ รวมบัตร) สนามบินเถาหยวน - กรุ งเทพฯ

(B/-/-)

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นพาทุ ก ท่า นอิ ส ระเลื อกชิ ม เลื อกช้อปปิ้ งขนมของฝากที่ ข้ ึ นชื่ อของไต้หวัน ไม่ ว่า จะเป็ น พายเค้ ก
สั บปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน แล้วนาท่านเที่ยวชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ซึ่ ง
ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม ประกอบด้วยอาณา
เขตที่กว้างขวาง ทาให้อนุ สรณ์ แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองไทเปด้านข้างอาคาร
ใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ

เทีย่ ง
บ่ าย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกไทเป 101
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตร) ตึกระฟ้ าแห่ งนี้ มีความสู งถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดย
หลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทาง
อากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อป

ปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนเนมชั้นนา ราคาถู กกว่าเมืองไทย
ประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกับไกด์)

**ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน**
15.30 น.

เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เทีย่ วบินที่ IT505 (ไม่มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)

18.20 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

ข้ อควรควรทราบ : สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
ก่ อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

กาหนดวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า12ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

09-12 เมษายน 2563
22,999
22,999
(วันสงกรานต์ )
10-13 เมษายน 2563
24,999
24,999
(วันสงกรานต์ )
**ราคานีส้ าหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

พักเดี่ยว

5,000
6,000

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางกรุ งเทพฯ – ไต้หวัน– กรุ งเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์บริ ษทั ฯ หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม และรวมน้ าหนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 10 กิโลกรัม
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้เนื่องจากบริ ษทั ฯต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 10 ช.ม. / วัน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทางหรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%


ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้ า 1 ท่ าน / ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบแล้วผูเ้ ดินทางต้องการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
 เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้า
ผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อน
การเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้
การชาระเงิน
 ส่ งใบจองทัวร์และชาระเงินมัดจาภายใน 1 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
 ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 40,000 บาท
 ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 20,000 บาท
 จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท
 ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน

 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 หักเงิ นค่าทัวร์ 50%
 หักเงิ นค่าทัวร์ 75%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงิ นค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่
อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี้
 ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
 ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ าหนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณา
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชื้อเพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุ ดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตาม
ความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอ สงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าและสั มภาระเดินทาง

 น้ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สู ง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เพื่อเป็ นการกระชั บความสั มพันธ์ ระหว่ างสาธารณรั ฐจีน (ไต้ หวัน) กับประเทศไทย และส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยน
ระหว่ างประชาชนไต้ หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) จึงยกเว้ นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ าไต้ หวันให้ กับคน
ไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นเวลา 1 ปี โดย
สามารถพานักในไต้ หวันได้ 14 วัน รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้ องจะประกาศให้ ทราบต่ อไป

** รบกวนทุกท่ านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์ และคนขับรถ 4 วัน **
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่ าน / ตลอดการเดินทาง ***

