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TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N
ไทเป – ไทจง –นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน
ชมกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า
***นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา***
อธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยผิงซี
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานหินล้านปี
เหย่หลิ่ว
นาท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคล
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัท
รา เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
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05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู ....เคาท์
เตอร์ สายการบินประจําชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
เที่ยง
บริการอาหารว่าง BERKERKING + MILK TEA
จากนั้น นําท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมืองพื้นเมืองเจียอี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ตลาดกลางคืน ของ
เมืองเจียอี้ ก่อนนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ํา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู สเต็ค + สลัดบาร์

พักที่
วันที่สอง
มาร์เก็ต
เช้า

เที่ยง

โรงแรม HOTEL DAY หรือ เทียบเท่า
เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําคณะท่านนั่งรถไฟโบราณ
ชมอุท ยานเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ย วที่มีชื่ อ เสีย งที่สุดของเกาะไต้ห วันตั้ง แต่สมั ย ที่ญี่ ปุ่น ยั งปกครองอยู่ มีทั้ ง
นักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้ ง
ป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมา
เยือนเดินชมป่าสน 1,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอก
จางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่
สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความ
สวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้
ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุ
มากกว่าร้อยปี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
นําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อป
ปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่นอนๆ

http://www.chinaprotour.com/

(AT) SDT01-CI TAIWAN HAVE FUN SUMMER ไทเป-ไทจง-นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน (CI)

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

พักที่ โรงแรม MOVING STAR HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ไทจง – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
– ไทเป – พายสัปปะรด-GERMANUIM – ซีเหมินติง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสน
สวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัย เมื่อปี ค.ศ.1965
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน
รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่อ งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซํา
จั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น นําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง
สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถ
ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
จากนั้ นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มือ งไทเป โดยรถโค้ช นํ าทุ ก ท่ า นแวะเยี่ ย มชิ ม ขนมพายสั บปะรด ซึ่ ง พาย
สับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทาน
ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมี ขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนม
พายเผื อ ก เป็นต้ น จากนนั้น เดิน ทาง ชม GERMANIUM POWER แหล่ง ผลิ ต สิ นค้า ที่ทํา จากธาตุ
เจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนลบที่ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น
เพิ่มพละกําลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆ ประเทศ
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จินผิงเสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ
จากนั้นนําท่านอิสระช้ อปปิ้ง ตลาดซี เหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์ รวม
แฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ง
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร

พักที่

โรงแรม PLATTINUM HOTEL หรือ เทียบเท่า
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วันที่สี่ ปล่อยโคมผิงซี – อุทยานเหยหลิ่ว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - สนามบินเถา
หยวน – กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ นครนิวไทเป ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ซื่อเฟิน คือ การปล่อยโคมลอย จากสถานี
รถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่าซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร
เรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ อีก
หนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษกัน ให้ทุกท่านได้ปล่อยโคม ลักษณะเด่นของซือเฟิ่นคือมี
เส้นทางรถไฟที่ตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่น (Shifen Old Streets,) ให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอดร่ม
หุบของบ้านเรา ทั้งยังมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็นอย่างมาก
ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีน้ําตกซือเฟิ่น (Shifen Waterfall,) น้ําตกขนาดใหญ่ด้วยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์เด่นของ
เมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน ”
ซึ่งสามารถเดินจากสถานีห่างออกไปเพียงไม่ไกลใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 – 30 นาที จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหิน
ที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือก
โลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอก
เห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จนได้เวลา
อันสมควร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
นําท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นําของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้าง
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่
สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สําหรับรูปแบบการก่อส ร้าง
เป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทําด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนาม
หญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์
และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์
ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900
ตัน ทํา หน้าที่กั นการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิ ดแผ่ นดินไหว และมีลิฟ ต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว
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ประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาว
ไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารเย็น
จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
22.05 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
00.50+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.


หมายเหตุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้น ทางไต้หวันสงวนสิทธิเ์ ฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านัน้
เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการ
ต้องดาเนินการยื่นวีซา่ ตามปกติ เนื่องเป็นเทศกาล ทางบริษัทขอดาเนินเก็บพาสปอร์ตก่อนวัน
เดินทาง เพื่อทาการพรีเช็คอิน เพื่อความสะดวกในการจัดที่นั่งก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
ช่วงการเดินทาง
CI838 BKK-TPE 08.35-13.15
CI837 TPE-BKK 22.05-00.50+1
1 – 4 MAR 2018

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

ห้องพัก
เดี่ยว

จํานวนทีน่ ั่ง

22,555.-

4,500.-

31+1

25- 28 APR 2018

24,555.-

4,500.-

31+1

10 – 13 MAY 2018

24,555.-

4,500.-

29+1

19 – 22 MAY 2018

24,555.-

4,500.-

29+1

24 – 27 MAY 2018

24,555.-

4,500.-

29+1

9 -12 JUN 2018

24,555.-

4,500.-

29+1
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23 – 26 JUN 2018

24,555.-

4,500.-

29+1

07- 10 JUL 2018

24,555.-

4,500.-

29+1

22 – 25 SEP 2018

24,555.-

4,500

29+1

6 – 9 OCT 2018

24,555.-

4,500.-

29+1

13 – 16 OCT 2018

25,555.-

4,500.-

29+1

20- 23 OCT 2018

25,555.-

4,500.-

29+1

***

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 800 NTD /ทริป/ต่อท่าน***ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ นะคะ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วนหัวหน้า
http://www.chinaprotour.com/
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ทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว
ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อ
เดินทาง
ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2
ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3
ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. การยกเลิก
4.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจํา
4.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั้ ง หมดเนื่ อ งจากค่ า ตั๋ ว เป็ น การเหมาจ่ า ยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่า ยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การ
ถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผู้มีจุ ดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่า นได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
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