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SMILE DREAM TAIWAN 3 อุทยาน
ไต้หวัน สาเริง สาราญ สงกรานต์ 5D4N
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES(CI)
– อุทยานอารีซัน – อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว
โปรแกรมพิเศษ +++

พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ
พิเศษ 2..เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานทาโรโกะ น้้าฉางชุน ถ้้านกนางแอ่น
พิเศษ 3...เที่ยวชม อุทยานที่ 3 อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี
พิเศษ 4.เมนู เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ// ชาบู ชาบู นานาชนิด// สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนานานชนิด

++พิเศษสุดๆๆ พักโรงแรมน้า้ แร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลายความเมื่อยล้า
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วันแรก
05.30 น.

08.35 น.
13.15 น.
เที่ยง

ค่่า

พักที่

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 8 .เคาท์
เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
และนําท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง
บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง เจีย อี้ เป็นเมืองเล็ ก ๆที่แ ยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจี ย อี้ มี
ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้าน
ติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic
area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya
National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู พร้อม สลัดบาร์ไม่อั้น
จากนั้นให้ท่านอิสระ ตลาดกลางคืน เมืองเจียอี้ ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นน่าคณะเดินทางสู่ ที่พัก เพื่อ
พักผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น
โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL CHAIYI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์
มารืเก็ต – อาบน้่าแร่
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางขึ้นอุทยานประมาณ 2 ชั่วโมง) นําคณะท่านนั่ง
รถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครอง
อยู่ มีทั้งนัก เขีย นและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่
สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่ อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งใน
ชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม
หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารี
ซั น อุท ยานแห่งชาติอาหลี่ซ าน ในเขตเมืองเจี ย อี้ ซึ่ งเป็นอุท ยานที่มีชื่ อเสีย งที่สุดของไต้ห วัน ที่มีความ
สวยงามอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่น
ชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานา
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เที่ยง
บ่าย

ค่่า
พักที่

พันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง
ลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ระหว่างทางน่าท่านแวะชิมชาอู่หลง ขนานแท้จากยอดเขา
อาหลี่ซาน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหาร
นานาชาติสไตล์ Street Food ทําให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจสําหรับ
คนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่น
และวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER
, NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู สเต็ค หมู เนื้อ ไก่ ปลา พร้อมสลัดบาร์ไม่อั้น
โรงแรม THE SUN HOTSPRING HOTEL TAICHUNG พักห้องพักน้่าส่วนตัว ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

วันที่สาม ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่
รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน
รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซํา
จั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น นําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัด
เหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโต
หินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
นําท่านเดินทางกลับสู่ไทเป ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง นําทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด
ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้
ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยั งมีขนมอีก มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิ ม เช่ น ขนมพระ
อาทิตย์ ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิ ด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน จากนั้น
นําท่านไปยัง (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ตึก 101 ชั้น89 ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน
ตึก ที่มี ค วามสูง เป็น อั นดั บ 5 ของโลกในปั จ จุ บั น (อั นดั บ ในปี 2016) ซึ่ งมี ค วามสูง ถึ ง 508 เมตร ซึ่ ง
ด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA
VENETA, BURBERRY ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS ,
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ค่่า

LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,
PRADA,POLO ,ROLEX , SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA เป็นต้น
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์
รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ง
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม PLATTINUM HOTEL TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า
เที่ยง

ไทเป – นั่งรถไฟไปอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟกลับไทเป
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางทางสู่เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและกลับ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มี
ทั ศ นี ย ภาพของหุ บ เขาและเทื อ กเขาสลั บ ซั บ ซ้ อ นสวยงามแล้ ว ยั ง มี วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ มี เ อกลั ก ษณ์
เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์
เลาะเลี ย บริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อ นไปตลอดแนว จุ ดชมวิว ที่น่าประทับใจในอุท ยาน ได้แ ก่ ถ้านก
นางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถ้านกนางแอ่นเกิดจากการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลาธารลี่อูทาให้นกนางแอ่นกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิง
กว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก
เดิ ม เป็ น ถนนสายเก่ า ส าหรั บ คมนาคม ปั จ จุ บั น เปิ ด เป็ น เส้ น ทางเดิ น ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ เ ลี ย บริ ม หุ บ เขาให้
นักท่องเที่ยว สามารถสารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอุโมงค์ใหญ่อันดับสองของโลก ผ่าน
เส้น ทาง น้าตกฉางชุ น อนุส รณ์ สถานฉางชุ น จุ ดชมวิว อีก แห่ งหนึ่งที่ มีทั ศนี ย ภาพของหุบ เขาสลับ ซ้ อ น
สวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมี น้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาธารลี่อู สะพานหินอ่อน
อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็นหมู่บ้านกลางหุบ
เขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
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เย็น
พักที่
วันที่ห้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเปโดย รถไฟด่วน เส้นทางเดิม
โรงแรม PLATTINUM HOTEL เมืองไทเป ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Gloria Outlet –กรุงเทพ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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 เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง
เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้า
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน กุ้งมังกร นึ่งซีอิ้ว
จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ
ชอง จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลง
อย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็น
ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามใน
ฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนน
คนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินใน
การจั บจ่ายซื้อของกิ นที่แ ปลกตา อีกทั้งยั งมีบัวลอยเผือกที่โ ด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบ
ดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ ทําให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ได้เวลาอัน
สมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน นําท่านสนุกกับการช้อปปิ้งส่งท้ายที่ GLORIA OUTLETS สนุกกับ
การช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ
อิสระ รับประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
22.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837
เช้า
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00.50+1 น.ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
                        

อัตราค่าบริการ
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่า
กว่า12 ปี )

1 เด็ก 2 พักเดี่ยวจ่าย จ้านวน
ทีน่ ั่ง
ผู้ใหญ่
เพิ่ม
เด็กไม่มี
เตียง
(เด็กอายุ
ต่่ากว่า12
ปี)

12 – 16 เมษายน 2561
CI838 BKK-TPE 08.35-13.15
CI837TPE-BKK 22.05-00.50

37,900.- 36,900.- 35,900.- 6,000.- 31+1

**** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตั๋ว 5,000 บาท *****
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตาม
รายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
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 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง





อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 ทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดแู ลคณะ
จากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
 เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจ่าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช่าระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับ
รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
**เนื่องจากราคานี้เป็นเทศกาลซึ่งทางสายการบินมีการเก็บค่าตั๋วเต็มจํานวน ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้า
เต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองแลจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้น
แต่
1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ว
หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
1.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2 การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจํา
http://www.chinaprotour.com/ (AT) SDT05-CI TAIWAN สาเริง สาราญ สงกรานต์ (CI)

7

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
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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 สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
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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
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่
ทุกครั้ง

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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