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TAIWAN SAKURA 4D 3N
หมูบ่ า้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – สักการะ วัดเหวินอู่

รายการพิเศษ...นัง่ กระเช้าข้ามสู่ทะเลสาบสุริยนั จันทรา
อาหารพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกาแพง
ชมเทศกาลดอกซากุระบานสะพรัง่ ที่หมู่บา้ นวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

วันแรก
18.00 น.

20.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 2 เค้าเตอร์
5 สายการบิน Tiger Airโดยมี เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดิ นทางสาหรับทุกท่าน
และนาท่านโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน .โดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบินที่ IT506
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(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
00.40+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็ นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจาก
ชายฝัง่ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว
78 เกาะ มีกรุ งไทเป เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
โรงแรม YINGZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว WWW.YINGZHEN.COM.TW

วันที่สอง หมู่บา้ น 9 ชนเผ่า – นั ่งกระเช้าข้ามสู่ทะเลสาบสุริยนั จันทรา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั
จันทรา –วัดพระถังซาจั ๋ง-วัดเหวินอู่ – แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้ งตลาดฟงเจี้ ยไนท์มาเก็ต
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ า้ นวั ฒนธรรม 9 ชนเผ่ า ท่ า นจะได้ช มโชว์ร ะบ าพื้ นเมื อ งโชว์
วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวันจากนั้ นนาท่านนั ง่ กระเช้าลอยฟ้ าสู่โซนสวน
สนุ กอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุ กสนานกัน อย่างเต็ มที่ตามอัธยาศัย
ซึ่ ง ในช่ วงเวลานี้ ท่ านยัง จะได้ชื่ น ชมความงดงามของดอกซากุ ร ะที่ บ านสะพรัง่ รอต้อ นรับ
นั กท่องเที่ ยวอย่างทุกท่านอยู่ ได้เวลาอันสมควร นาท่านนั ่งกระเช้าลอยฟ้ าใหม่ล่าสุ ดข้าม
ภูเขาสู่ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพที่ แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้
ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัย เมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนลิ้ มรสอาหารพิเศษ...
ปลาประธานาธิบดี
นาท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรีย
ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้ง ขึ้ นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จาก
ผืนน้ าสู่ยอดเขาที่จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ น
ทะเลสาบทภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มา ของนามอันไพเราะว่า สุริยนั จันทรา” ให้
ท่านดื่ มดา่ กับบรรยากาศริ ม ทะเลสาปสุริยนั จันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
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เย็น

พักที่

เดียวของไต้หวันนาท่านขึ้ นสู่วดั เสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั ๋งที่ ได้อญ
ั เชิญ อัฐิ
ธาตุ กลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนาท่านขึ้ นฝั ง่ เดิ นทางไป
กราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ณ วัดเหวินอู่ ซึ่ งหมายถึ งศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึ งตัวละ
1 ล้านเหรียญไต้หวันได้เวลาอันสมควร
นาท่านชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ ปลูกมากทางแถบอารี ซันด้วยสภาพอากาศบนที่ สูงและ
อากาศที่เย็นตลอดปี ของที่นี่ทาให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุ ์
ชาที่ นามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิ มชาชนิ ดต่างๆหรื อเลื อกซื้ อเป็ น
ของฝากตามอัธยาศัย.
อิสระอาหารเย็น เพื่อความสดวกในการช้อปปิ้ ง
หลังอาหารนาท่านสู่ ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนั ดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจง
ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER
พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ
โรงแรม IN ONE CITY INN HOTEL ใกล้ตลาดฝงเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น- ตึกไทเป 101
(ไม่รวมขึ้ นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้ งซีเหมินติง
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมืองไจง สู่เมืองไทเป นาท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ น
ขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รูจ้ กั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพาย
สับปะรด นอกจากนี้ ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก
เป็ นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาด
ที่มีชื่อเสียงเต็ มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัด กร่อนของน้ า
ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ
เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะ
ไต้หวัน และ ทัว่ โลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่
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ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง
จึงมีนักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุ ต่างๆ ทาให้จานวน
แร่ ล ดลงอย่า งน่ า ใจหาย ผูค้ นพากัน อพยพย้า ยออกไป เหลื อ ทิ้ งไว้เพี ย งแต่ ค วามทรงจ า
จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ " เปยฉิ งเฉิ งชื่อ " และ " อู๋เหยียน
เตอะซันซิว " ทัศนี ยภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนั กท่องเที่ยวจานวนมาก
เดิ นทางมาชื่นชมความงดงามของที่ นี่ นอกจากนี้ ยังมีถนนคนเดิ นเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ไต้หวัน ทาให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินใน การจับจ่ายซื้ อของ
กินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบวั ลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่ องจากมีรสชาติ แบบดั้งเดิ มไม่
เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้ อกลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทาให้
ท่า นได้เพลิ ดเพลิ น กับ ถนนคนเดิ น ที่ ยาวที่ สุด ในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ นให้ทุ กท่ า นได้ถ่ ายรูป ตาม
อัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น
89) ตึ กที่มีความสูงถึ ง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดใน
ไทเปอี กด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ ้มขนาดใหญ่ห นั ก กว่า 900 ตัน ท า หน้ าที่ กนั การ
สัน่ สะเทื อนเวลาที่ เกิ ดแผ่น ดิ น ไหว และมีลิ ฟต์ที่ วิ่ง เร็ วที่ สุด ในโลก ด้วยความเร็ วประมาณ
1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณที่ต้งั ของตึกนี้ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาว
ไทเปและชาวต่างชาติมีหา้ งสรรพสินค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยูถ่ ึงสิบแห่งบริเวณนี้ เป็ นแหล่งช้อป
ปิ้ งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของไต้หวัน เลย
จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง
ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย
อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
คา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกาแพง
พักที่ โรงแรม LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า 3+ ดาว WWW.LOOKHOTEL.COM.TW
วันที่สี่
ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสาอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถา
หยวน – สนามบินดอนเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้ นให้ท่านสู่รา้ น ศูนย์เครื่องประดับ เลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ ระลึ ก สินค้าเกษตรพื้ นบ้าน
จากทุกภูมิภาคิ ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิ ด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม
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อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ ยโถว น้ าหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บารุงผิว สร้อยคอเวช
สาอางค์ สินค้าแบรนเนม น้ าหอม เครื่ องสาอางค์ ราคาถูก เสื้ อผ้า แว่นตา เป็ นให้ท่านได้
เลื อกซื้ อสิ น ค้าตามอัธยาศัย นาท่า นเที่ ย วชม อนุ ส รณ์สถานเจีย งไคเช็ค อดี ต ผูน้ าของ
ไต้หวัน สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รกั และ
ศรัท ธาของคนไต้ห วัน ซึ่ ง ใช้เวลาในการสร้า งถึ ง 3 ปี โดยสร้า งเสร็ จ ในปี พ.ศ. 2523
ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้ นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจาก
โลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยูช่ ้นั บนด้านในของอนุ สรณ์สถาน สาหรับรูปแบบการก่อส ร้าง
เป็ นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึ กสี ขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้ องสี ฟ้า ผนั งทาด้วยหินอ่อนทั้ง 4
ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยูด่ า้ นหน้า เป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็ นตัวแทน
ของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือดเนื้ อที่สูญเสียไป เป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอ
ภาคและภราดรภาพ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน เสี่ยวหลงเปา
บ่ายจนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
15.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT505
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
18.45 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ


หมายเหตุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ัน ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็ นวีซ่านักท่องเที่ยว
เท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้
พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าตามปกติ

ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เทศกาลซากุระ 4 วัน 3 คืน
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ช่วงการเดินทาง

2 – 5 MAR 2018

ผูใ้ หญ่พกั
เด็กอายุต ่ากว่า 12 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต ่ากว่า 12 พักท่าน
เดี่ยว จ่าย
ห้องละ 2 ท่าน
ปี
ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เพิม่
ไม่มีเตียงเสริม

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

15 – 18 MAR 2018 16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

29 MAR – 01 APR

16,888.-

16,888

16,888

16,888

4,500

30 MAR – 02 APR

16,888

16,888

16,888

16,888

4,500

31 MAR – 03 APR

16,888

16,888

16,888

16,888

4,500

*** ราคานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลูกค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้ อตั ๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ นะคะ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถาม
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จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น ท่านละ 1000 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน
หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวม
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจา
แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือ
ขอเลื่อเดินทาง
ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่
หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู ้
ยกเลิ ก ต้องรับ ผิ ดชอบชาระค่าธรรมเนี ย มการเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ว นต่างของภาษี น้ ามัน
เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. การยกเลิก
4.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทั้ง หมดเนื่ อ งจากค่ า ตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้ นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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4. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนั งสือเดินทางต้องมีอายุ เหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้ นทาง
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
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