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ALISHAN LOVE LOVE 5D3N
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)

ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่ อุทยานอารีซัน
 อุทยานเหย่ หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ตึกไทเป101
ช้ อปปิ้ งซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์ มาร์ เก็ต
 บินตรงสู่ ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋ า 20 KG
 พักเจียอี้ 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืนพิเศษ..แช่ น้าแร่ ส่วนตัวให้ องพัก
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี, เมนูซีฟู้ด
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
23.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

วันสอง สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ –
เจียอี้
03.30 น.

เหินฟ้าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398
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เที่ยง

(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ
12 เท่า ตั้งอยูห่ ่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อย
ใหญ่ราว 78 เกาะ มี กรุ งไทเปเป็ นเมือ งหลวง เวลาที่ไ ต้หวันเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่า นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้วนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่ เมืองหนาน
โถว
บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนูแซนวิช และชานม
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา หรื อ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) ตัง้ อยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็ น
แหล่ งนา้ ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของไต้ หวัน เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวอี กจุดหนึ่ งที่ เป็ นที่ นิยมของชาวไต้ หวัน รอบๆ
ทะเลสาบแห่ งนีจ้ ะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นาท่ านล่ องเรื อชมบรรยากาศและชมสี เขียวมรกตของนา้ ใน
ทะเลสาบสร้ างความงดงามและความประทับใจให้ กับนักท่ องเที่ ยวเป็ นอย่ างมาก พร้ อมกับให้ ท่านนมัสการ
พระอัฐิที่อัญเชิ ญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซ้ าจั๊ง
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารพื้นเมือง

บ่ าย

จากนั้น นาท่ านกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา เทพกวนอู และเทพ

08.00 น.

เช้ า

เจ้าแห่งความซื่อสัตย์วดั นีเ้ พิ่งสร้ างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ ในปี ค.ศ.1945 ไต้ หวันไม่ ได้ อยู่ภายใต้ อาณา
นิ คมของญี่ปุ่นแล้ ว รั ฐบาลไต้ หวันจึ งสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ างวัดเหวิ นอู่ให้ เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ยว โดย
สร้ างอาคารยิ่งใหญ่ กว่ าเดิม และสร้ างให้ ออกสไตล์ จีนมากขึน้ ไฮไลท์ ที่นิยมคื อ การซื ้อกระดิ่ง เขียนชื่ อตัวเอง
แล้ วนาไปแขวนที่ กาแพงวัด เชื่ อว่ าจะทาให้ ครอบครั วปลอดภัยร่ารวยเงิ นทอง การเรี ยนสาเร็ จ และความรั ก
หวานชื่ นโดยระหว่ างทางท่ านจะสามารถชื่ นชมทัศนียภาพอันงดงาม จากนั้นนาท่ านเดินทางส่ เมืองเจียอี ้
คา่
พักที่
วันที่สาม

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการด้ วยอาหารจีน
โรงแรม Hotel Day Chiayi มาตรฐาน 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
แวะชิมชา – นั่งรถไฟขึน้ อุทยานแห่ งชาติอารีซาน(เที่ยวชมธรรมชาติ
ภายในอุทยาน)
ชมป่ าสนพันปี – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านแวะชิ ม ชาอู หลงที่ ร้ านใบชา ชาที่ข้ ึนชื่ อ ที่สุดของไต้หวัน มี รสชาติหอม มีสรรพคุณช่ วยละลาย
ไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อ
กลับเป็ นของฝากชนิดหนึ่ง
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซัน โดยรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และสถานทีท่ ่องเที่ยว
ธรรมชาติสาคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซนั ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของ
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เที่ยง

ไต้หวัน อาลีซานเป็ นที่ตดั ต้นไม่สนไซเปรส ล้วนแต่เป็ นต้นที่มีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน หลังจากนั้น
รัฐบาลไต้หวันจึงประกาศให้อารี ซานเป็ นเขตป่ าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็ นสถานทีท่ ่องเที่ยว
สาคัญของเกาะไต้หวัน ด้วยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ทาให้ตอ้ งเตรี ยมตัวเป็ นพิเศษในเรื่ อง
สภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะต่ากว่าปกติ นอกจากนี้ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี จะมีเทศกาล
ชมซากุนะที่อาลีซาน อีกด้วย **สาหรับท่ านที่เมารถ แนะนาให้ ทานยาแก้ เมาในช่ วงก่ อนขึน้ อุทยานอาลีซัน **
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน ด้ วยอาหารจีน

บ่ าย

เดินเที่ยวชมป่ าสนพันปี เป็ นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ตอ้ งทาให้ทุกท่านร้องว๊าวตลอดทาง เพราะต้นสนแต่
ละต้นมีอายุร่วมพันปี สูงลิ่วขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ า และไม่ใช่มีเพียงต้นสองต้นเท่านั้นที่นี่เป็ นป่ ารวมต้นสนไว้ในที่เดียว
จึงไม่แปลกที่อาลีซานจะได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติของไต้หวัน จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งต่อ
ทีต่ ลาดซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในกรุ งไทเป สิ นค้าที่นี่มีครบแทบทุก
อย่างไม่วา่ จะเป็ น เสื้อผ้า รองเท้า ของฝาก ของกิน เปิ ดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุน้ ี ซื้อหลินจึงกลางเป็ นสถานที่
Night Life อันโด่ งดังของไต้หวัน ในซื่ อหลิ นไนท์มาร์เก็ตยังมีฟู้ดคอร์ ทอยุช่ ้ นั ใต้ดินด้วย เพื่อเป็ นการไม่
เสี ยเวลาในการช้ อปปิ้ งอันมีค่าของทุกท่ าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักที่
วันที่สี่

เช้า

เที่ยง

โรงแรม Green World Hotel ระดับมาตรฐาน 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
เมืองไทเป – ร้ านพายสั ปปะรด –อุทยานเหยหลิว่ –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น –เจอร์ เมเนียม-ตึกไทเป
เครื่องสาอาง -ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ได้เวลา นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งไทเป (โดยรถโค้ช ใช้เวลา
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของไต้หวัน มีประชากรราว 3 ล้านคน แม้จะเป็ นเมืองขนาดเล็กแต่ครั้งหนึ่ ง
เคยเป็ นเมืองที่ถูกจับตามองด้วยบทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจจนได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในสี่ เสื อแห่ ง
เอเซี ย และยังเป็ นแหล่ งรวมตลาดช้อปปิ้ งกลางคืนอย่างแท้จริ ง จากนั้นนาทุกท่านแวะเยี่ยมชิ ม ขนมพาย
สั บปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุก
ท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยงั มีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระ
อาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เหย่ หลิ่ว มีลักษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร ความงดงามของอุทยานหิ นอยูต่ รงรู ปทรงของหิ นที่ถูกกัดกร่ อนตามธรรมชาติ
ทาให้หินที่อยูบ่ ริ เวณนี้มีรูปทรงต่างๆ เช่น รู ปเสือดาว รู ปเห็ด รู ปรองเท้า แต่กอ้ นหินที่ได้รับความนิ ยมและคน
ต่อแถวรอถ่ายภาพด้วยมากที่สุด คือ หิ นเศียรราชินี เป็ นหิ นที่รูปทรงสวยงามที่สุด เชื่อกันว่ามีอายุกว่า 4พันปี
ส่วนที่เรี ยกว่าเศียรราชินีเพราะ ส่ วนบนของหิ นได้แตกออกทาให้รูปทรงคล้ายกับด้านข้างของพระราชินีเอลิ
ซาเบธ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูซีฟดู้
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นาท่านสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น เมืองเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยูบ่ นภูเขา โดยมี 9 ครอบครัวอาศัยอยู่
การเดินทางในอดีต เป็ นไปด้วยความยากลาบากจึงต้องค้าขายกันทางเรื อ ทั้ง 9 ครอบครัว ก็มกั สัง่ สินค้า
คล้ายๆกัน จนเป็ นที่มาของคาว่า จิ่วเฟิ่ น ทีแปลว่า 9 ส่วน กระทัง่ มีการขุดค้นพบทองคาที่จิ่วเฟิ่ น จากเมืองสงบ
เงียบจึงกลายเป็ นเมืองที่มีความมัง่ คัง่ ผูค้ นรู ้จกั หลัง่ ไหลมาจากทัว่ สารทิศ มีครอบครัวนับพันอพยพย้ายมาตั้ง
ถิ่นฐานที่นี่ จนครั้งหนึ่งจิว่ เฟิ่ นเคยเป็ นเมืองศูนย์กลางเหมืองทองแห่งเอเซีย เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้
หมดแล้ว หมดยุคตื่นทอง จิ่วเฟิ่ นไม่มีทองอีกแล้ว เมืองนี้ ก็ถูกลืมไประยะหนึ่ง กระทั้งการ์ตูนอนิเมชัน่ อย่าง
Spirited Away ใส่เมืองจิ่วเฟิ่ นเป็ นหนึ่งในฉากของเรื่ อง เมืองแห่งนี้ก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนอกจากนี้
ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทาให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวติ ชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้
เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบวั ลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมี
รสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี้ยงั มีสินค้าอีกมากมายที่
ทาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรู ป ตามอัธยาศัย ( ใน
กรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กาหนดจะต้ องเปลี่ยนเป็ นรถ
Shuttle Bus เพื่อเดินทางขึน้ ลงจิ่วเฟิ่ น)
นาท่านแวะช้อปปิ้ งร้าน Germanium ที่ข้ นึ ชื่อเรื่ องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทา
ให้เลือดลมเดินดีข้ นึ เพิม่ ความกระปรี้ กระเปร่ า และคลาย ความเครี ยด รวมถึงปะการังแดง
เป็ นอัญมณี ล้ าค่าที่สุดในโลกซึ่งมีอยูไ่ ม่กี่ที่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่าขึน้ ตึก ชมวิวชั้ น 89 ถ้ าลูกค้ าท่ านใดต้ องการขึ้นชมวิวแจ้ งกับ
ไกด์ หน้ างานค่าขึน้ ประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุด
ชมวิวที่ สูง ติด อัน ดับ โลกอี กด้วย ภายในตัว อาคารมี ลูกตุ ้มขนาดใหญ่ หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่ กัน การ
สัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนาท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วประมาณ 1,008
เมตรต่อนาทีหลังจากนั้นนาท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวันแวะร้ านเครื่ องสาอางค์ ที่มี
เครื่ องสาอางค์รวมถึงยาและน้ ามันหรื อยานวดต่างๆที่ข้ นึ ชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่เมืองเจียอี ้

พักที่

ให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ ไต้ หวัน อิสระช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้า
แฟชัน่ แบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็ นต้น เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
อย่ างเต็มอิ่มจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
นาท่ านสู่ ที่พัก Eastern Hot Spring Resort หรือเทียบเท่ า มีเวลาให้ ทุกท่ านได้ พักผ่ อนและผ่ อนคลายกับการ
แช่ น้าแร่ ธรรมชาติแบบส่ วนตัวในห้ องพัก จะทาให้ ช่วยกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของโลหิตในร่ างกายดีขึ้น
ผ่ อนคลายความตึงเครียด ผิวพรรณเปล่ งปลั่งสดชื่น เนื่องจากอุณหภูมิ
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วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

11.55 น.
14.20 น.

จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399
(ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ.

หมายเหตุ...กรณี ที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ นั ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณี เป็ นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้น
ลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาเนินการยืน่
วีซ่าตามปกติ พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ

23 – 27 กุมภาพันธ์ 61
07 – 11 มีนาคม 61
08– 12 มีนาคม 61
14 – 18 มีนาคม 61

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน
14,999
14,999
14,999
14,999

16 – 20 มีนาคม 61

14,999

กาหนดการเดินทาง

14,999
14,999
14,999
14,999

14,999
14,999
14,999
14,999

4,500
4,500
4,500
4,500

ราคาทัวร์
ไม่ รวมตั๋ว
เครื่องบิน
6,000
6,000
6,000
6,000

14,999

14,999

4,500

6,000

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็กไม่ มีเตียง

*ราคานี้ไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง*
***กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย่ วบิน หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่ อนตัดสิ นใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ***
อัตราค่าบริ การนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
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 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/โดยขอเก็บที่สนามบิน
ดอนเมืองในวันเดินทาง
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า และราคาทัวร์ไม่รวมวีซ่าสาหรับหนังสื อเดินทาง
ราชการเล่มสีน้ าเงิน
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 35 วัน
( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจอง
และจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อ
บางส่วนได้ เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
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1.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้
ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ
+ ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้า
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4.การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และ ไม่อาจ
ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจา หรื อค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่
ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
บริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั
เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง
-กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คเรื่ องการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
-กรณี ลูกค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรื อ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชาระกับผูจ้ ดั เป็ นการชาระขาดก่อนเดินทางและผูจ้ ดั ได้ชาระต่อ
ให้กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรื อสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกันฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรื อใช้บริ การตามรายการไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด หรื อได้รับการปฎิเสธเข้าหรื อออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรื อ 180 วัน
ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่ วมกับการท่องเที่ยว กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยว
ทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริ โภคขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้า
เป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรื อหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน***สาหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วซี ่า
ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริ ง และทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด***
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