รห ัสโปรแกรม : 17705 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

WONDERFUL TAIWAN
เช็คอิน 9 แหล่ งท่ องเทีย่ วสุ ดชิคไต้ หวัน
4
วั
น
3
คื
น
ราคาเริ่ มต้น

15,999.บาท/ท่าน

กาหนดเดินทาง : ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

Highlight
จุดเช็คอินที่ 1) ล่องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่งมีทวิ ทัศน์ ราวกับภาพวาดพู่กนั จีน
2) ชมความยิง่ ใหญ่ เป็ นอันดับสามของโลกและสั กการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน
3) กราบไหว้ สิ่งศักดิ์ทวี่ ดั บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ ากวนอู เทพเจ้ าแห่ งปัญญาและความซื่ อสั ตย์
4) ช้ อปปิ้ งตลาดฟงเจีย่ ไนท์ มาร์ เก็ตทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในเมืองไทจง ศูนย์ รวมเสื้ อผ้ ากระเป๋าและอาหารพืน้ ขึน้ ชื่ อมากมาย
5) ชมตึกไทเป 101 พร้ อมช้ อปปิ้ งจุใจสิ นค้าแบนด์ เนม
6) เยือนหมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น สนุกสนานช้ อปปิ้ งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่ อ
7) ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ทีว่ นอุทยานหินเหย่หลิว่ ความมหัศจรรย์ ทธี่ รรมชาติสร้ าง
8) ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้ หวัน
9) ชื่ นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้ หวัน

วันแรก
17.00 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

20.00น

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

00.40น.

ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นทีไ่ ต้ หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อย


วันทีส่ อง
เช้ า

 พักที่ KING’S PARADISE HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่ อ - ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิ มชาอู่หลง - ไทจง ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดจงไถฉาน ซึ่ งวัดแห่ งนี้ ได้รับการกล่ าวขานว่าเป็ นศาสนาสถานที่ ยิ่ง ใหญ่เป็ น
อันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉาน เป็ นวัดพุทธนิ กายมหายานถู ก
สร้ า งขึ้ นในเดื อ นกันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็ นสถานที่ ส าหรั บ จาริ ก แสวงบุ ญ ของชาวไต้หวัน อี ก ทั้ง เป็ น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรี ยนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมและได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่ทนั สมัย
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทันทีที่เดินทางมาถึงหน้าทางเข้าตัวอาคารก็สัมผัสได้ถึงความอลังกาลของตัวอาคารที่บุ
ด้วยหิ นอ่อนโดยรอบและประตูทางเข้าด้านในอาคารก็ทาจากทองแดงกว่า 200 ตันซึ่งวิศวกรเขาออกแบบกลไก

ด้านในให้สามารถผลักเปิ ดปิ ดประตูได้ใช้เพียงคนออกแรงผลักเพียงคนเดียว เป็ นวัดที่ได้รับความเลื่อมใส
ศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทัว่ โลก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารพืน้ เมือง

บ่ าย

จากนั้ น น าท่ า น ล่ อ งเรื อ ชมทะเลสาบสุ ริ ยั น จั น ทรา ซึ่ งได้รั บ การกล่ า วขานว่ า งดงามราวกับ ภาพวาด
เปรี ย บเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แ ห่ ง ไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของซันมู ลเลก เนชั่นแนลซี นิก แอเรี ย ซึ่ งทางการ
ท่องเที่ยวไต้หวัน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่
21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000
เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทา
ให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา”
จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่ งหมายถึ งศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจื้อ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่ งถื อเป็ นเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและเทพเจ้าแห่ งความ
ซื่ อสัตย์ พาทุกท่านชิ มชาอู่หลง ชาที่มีชื่อเสี ยงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมืองหนานโถว จากนั้นออก
เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทาง
จากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา

ค่า

อิสระอาหารค่า ณ ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจง ให้ทา่ นได้อิสระกับ
การช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสิ่ งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่า
เมืองไทยแน่นอน 
พักที่ THE CLOUD HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ าม

ไทจง - ไทเป - ร้ านพายสั บปะรด - ร้ านสร้ อยข้ อมือ - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค - ตึกไทเป101 (ไม่ รวมบัตร) ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง - อาบนา้ แร่
(B/L/-)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามให้ทุกท่านอิสระ
เลือกชิมเลือกช้อปปิ้ งขนมของฝากที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ น พายเค้ กสั บปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนม

โมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน แวะชมศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบ
สร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้ องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชม
หยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ
เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพเิ ศษ เสี่ ยว หลง เปา
จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ซึ่ งตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้าง
คล้ายวิหารเที ยนถันที่ ปั กกิ่ ง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตที่ กว้างขวาง ทาให้อนุ สรณ์ แห่ งนี้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองไทเปด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่ งชาติ จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตร) ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ มีความสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีความสู งถึง
508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดิ นไหว และการ
ป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระ
ท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนเนมชั้นนา
ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกับไกด์)

ค่า

อิสระอาหารค่า ณ ตลาดซีเหมินติง

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็ นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป
ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กบั ย่านสยามสแควร์ ที่น้ ีเป็ นศูนย์รวมแห่งแฟชัน่ ทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี
ญี่ปุ่น สิ นค้ารุ่ นใหม่ทนั สมัยให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็ นแหล่งเสื้ อผ้าแฟชัน่ แล้ว
ซี เหมินติงยังเป็ นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นกั ท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ
พักที่ THE LOFT SEASIDE SUITES HOTEL หรื อเทียบเท่า 4* https://loft.hotel.com.tw/eng/
**อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อได้วา่ ถ้าได้แช่น้ าแร่
แล้วจะทาให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีข้ ึน**กรุณาเตรียมชุ ดว่ ายน้าและหมวกคลุมผม**

วันทีส่ ี่

ไทเป - อุทยานหินแหย๋ หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น - สนามบินเถาหยวน - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

(B/-/-)

พาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเหย๋ หลิ่ว มี ลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมเรี ยวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมี
ชื่อเสี ยงในเรื่ องโขดหินที่มีลกั ษณะรู ปทรงต่างๆแปลกตา โดยสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ ภูมิประเทศและหิ น
รู ปทรงแปลกตาที่งดงาม เกิดจากการกัด เซาะของน้ าทะเลเมื่อหลายล้านปี ก่อน ทาให้เกิดการทับถมของแนว
หิ นตามชายฝั่งในลักษณะรู ปร่ างที่แตกต่างกัน โขดหิ นบางก้อนมีลกั ษณะคล้ายภาพของสิ่ งต่างๆ และหิ นที่มี

ชื่ อเสี ยงรู ้ จกั โด่งดังไปทัว่ โลกคือ หิ นรู ปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ ยงั มีหินเทียน หิ นรองเท้าของเทพธิ ดา หิ น
เต้าหู ้ หิ นดอกเห็ด และอื่นๆ เป็ นต้น จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น ที่ต้ งั อยู่
บริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดิ นเก่าแก่ ที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้
เพลิ ดเพลิ นบรรยากาศแบบดั้งเดิ มของร้ านค้า ร้ านอาหารของชาวไต้หวันในอดี ตและยังสามารถชื่ นชมวิว
ทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย (ในกรณี ที่เดินทางตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เมื่อไปถึงจุดที่กาหนดต้องเปลี่ยนเป็ นรถ Shuttle Bus ประจาทางจิ่วเฟิ่ นเพื่อขึ้นลง)

เทีย่ ง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น
**ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน**

15.45 น.

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

18.45น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ******************

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

กาหนดวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า12ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

14-17 กุมภาพันธ์ 2563

16,999

16,999

5,000

15-18 กุมภาพันธ์ 2563

16,999

16,999

5,000

21-24 กุมภาพันธ์ 2563

16,999

16,999

5,000

22-25 กุมภาพันธ์ 2563

16,999

16,999

5,000

06-09 มีนาคม 2563

16,999

16,999

5,000

07-10 มีนาคม 2563

16,999

16,999

5,000

13-16 มีนาคม 2563

16,999

16,999

5,000

20-23 มีนาคม 2563

16,999

16,999

5,000

21-24 มีนาคม 2563

16,999

16,999

5,000

**ราคานีส้ าหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน (ไม่ออกเดินทาง)

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 ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
15 วัน หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบแล้วผูเ้ ดินทางต้องการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ 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 จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
 เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผู ้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการ
เดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้
การชาระเงิน
 ส่ งใบจองทัวร์และชาระเงินมัดจาภายใน 1 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 40,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 20,000 บาท
o 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 ต้องชาระ
ล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง

 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 หักเงิ นค่าทัวร์ 50%
 หักเงิ นค่าทัวร์ 75%
 หักเงิ นค่าทัวร์ 100%

กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว 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
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o 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 งทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผู ้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
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 ดยสารชั้น
ประหยัด) 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 าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เพื่อเป็ นการกระชับความสั มพันธ์ ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) กับประเทศไทย และส่ งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชนไต้ หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ าไต้ หวันให้ กบั คนไทย โดยมีผล
บังคับทดลองใช้ ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นเวลา 1 ปี โดยสามารถพานักใน
ไต้ หวันได้ 14 วัน รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้ องจะประกาศให้ ทราบต่ อไป

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

