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COYOTE TAIWAN 5D3N
ไทจง ไทเป เหย๋ ลิ่ว ผิงซี ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)

ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินอู่ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผิงซี
 สะพานแขวน Jing-anอุทยานเหย่ หลิ่วตึกไทเป 101
ช้ อปปิ้ งสามตลาดดังตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติงไนท์ มาร์ เก็ต
บินตรงสู่ ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้าหนักกระเป๋ า20 KG
พักไทจง 1 คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืนสุ ดฟิ น..แช่ น้าแร่ ส่วนตัวในห้ องพัก
เที่ยวเต็มไม่ มีอสิ ระเมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ,seafood เหย่ หลิ่ว
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วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
Thai Lion Air โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อ นรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซาจั ๋ง -วัดเหวินอู่ -เครื่องสาอางช้อปปิ้ งฝงเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต
03.30 น.

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบินThai Lion Airเที่ยวบินที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีกรุ งไทเปเป็ นเมืองหลวง หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ (เวลาที่
ไต้หวันเร็วกว่าไทย1 ชัว่ โมง)ประเทศแห่งนี้เป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยูห่ ่ าง
จากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ
บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนูแซนวิช และชานมที่เลื่องชื่อ
นาท่าน ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นเขื่อนที่สาคัญในไต้หวัน มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่ งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่ งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว รอบๆ ทะเลสาบแห่ งนี้ จะ
มีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนาท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิญ
มาจากชมพูทวีป
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังทานอาหาร นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้ าแห่ งปั ญญาและ เทพกวน
อู เทพเจ้ าแห่ งความซื่ อสัตย์รวมถึงสิ งโตหิ นอ่ อน2ตัวที่ตงั้ อยู่หน้ าวัดซึ่ งมีมูลค่ าถึงตัวละ1ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน วัด
นี้ เพิง่ สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปี ค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ ได้อ ยูภ่ ายใต้อาณานิ คมของญี่ปุ่นแล้ว
รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุ นงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่
กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้ อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแล้วนาไปแขวนที่
กาแพงวัด เชื่อว่าจะทาให้ครอบครัวปลอดภัยร่ ารวยเงินทอง การเรี ยนสาเร็จ และความรักหวานชื่นแล้วนาท่าน
แวะชิมชารสชาติดี แวะร้ านเครื่ องสาอางค์ ที่นี่มีเครื่ องสาอางค์ รวมถึงยาและนา้ มันหรื อยานวดต่ างๆที่ ขึน้ ชื่ อ
ของไต้ หวันให้ ทุกท่ านได้ เลือกช้ อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจงซึ่ งเป็ นเมืองที่ได้ข้ ึนชื่อ
ว่าเป็ นเมืองที่สะอาดเรี ยบร้อยที่สุดในไต้หวันเมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนื อของเกาะ
และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่
สวยงามนาท่านสู่ ตลาดฝงเจี๋ยไนท์ มาเก็ตเป็ นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสี ยงและใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองไท
จงมีความน่ าสนใจอยูท่ ี่ความเป็ นท้องถิ่น ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติสไตล์Street Food อาหาร
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คา่
พักที่

ท่านเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูข้ นึ ชื่อของที่นี่ เช่น ชานมไข่มุก ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเอง
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ด้วยความที่ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยูใ่ กล้กบั
มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าแฟขัน่ วัยรุ่ น นักศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง
เลือกซื้อสิ่ งของที่ถูกใจ และสาหรับท่ านที่ชื่นชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGERพลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่า
เมืองไทยแน่นอน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบู ต้ นตารั บ แบบไม่ อ้นั
โรงแรมHiun Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า

เที่ยง

พักที่
วันทีส่ ี่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งไทเป(โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ
2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของไต้หวัน มีประชากรราว 3 ล้านคน แม้จะเป็ นเมืองขนาดเล็กแต่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ น
เมืองที่ถูกจับตามองด้วยบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในสี่ เสื อแห่ งเอเซี ย และ
ยังเป็ นแหล่งรวมตลาด
ช้อ ปปิ้ งกลางคืนอย่างแท้จริ งจากนั้นนาทุกท่านแวะเยี่ยมชิ ม ขนมพายสั บปะรด ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนม
ประจาชาติชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนม
พายสับปะรด นอกจากนี้ยงั มีและยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพือ่ ราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้นื ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและ
รู ปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุ สรณ์สถาน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อมากมายในราคาถูกเป็ น
พิเศษหลังจากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่าคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง
อาหาร หรื อสินค้าที่ระลึก เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลาในการช้ อปปิ้ งอันมีค่าของทุกท่ าน อาหารเย็นอิสระตาม
อัธยาศัย
โรงแรม Green World HOTEL หรื อเทียบเท่า
ไทเป- ผิงซี-ซื่อเฟิ่ น -เหย๋หลิ่ว– ตึกไทเป 101–ช้อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ าแร่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทยเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้ นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผิง
ซี (อยูร่ ะหว่างสถานีซือเฟิ่ นและสถานีตา้ หัว ชื่อ “ซือเฟิ่ น” )ซึ่ งตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท้ ี่พฒั นาพื่นที่
แห่งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี ซือเฟิ่ นและสามารถเดินเล่นที่ถนนสาย
เก่า ซึ่ งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่ งมีท้ งั ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝั่ ง มี เวลาให้ท่านปล่อ ยโคมลอยหรื อ

http://www.chinaprotour.com/ (VW) COYOTE TAIWAN 5 วัน 3 คืน (SL)

3

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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

กลางวัน
บ่าย

พักที่

วันทีห่ า้
เช้า
10.55 น.
14.20 น.

เขียนคาอธิฐานในกระบอกไม่ไผ่ (ค่าทัวร์ ไม่ รวมโคมลอย) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ สะพาน
แขวน Jing-anเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยูบ่ นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซี
และแม่น้ าจีหลงได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การด้วยเมนูซีฟดู้
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่วอุทยานแห่งนี้ต้งั อยูท่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่
เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะ
ต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกจากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป(ไม่ รวมค่าขึน้ ตึก ชมวิวชั้น 89ท่ านใดต้ องการขึน้ ชมวิว
กรุณาติดต่ อไกด์ ที่ดูแลคณะของท่ าน ค่าขึน้ ประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสู งเป็ นอันดับ
ที่ 2 ของโลกมี ความสู งถึ ง509เมตรและยังมี ลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลกด้วยความเร็ วต่อ นาทีอ ยูท่ ี่1,008 เมตร มี
ทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้นโดยชั้น 1-5 จะเป็ นส่วนของห้างสรรพสิ นค้าที่ขายของแบรนด์
เนม ร้ า นค้า ร้ า นอาหารต่ า งๆ ภายในตัว อาคารมี ลู ก ตุ ้ม ขนาดใหญ่ ห นัก กว่ า 900 ตัน ท าหน้ า ที่ กัน การ
สัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวหลังจากนั้นนาท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้
ท่านได้ช้อปปิ้ งย่ านซี เหมินติง (Ximending) ชื่ อ นี้ มี ที่มาจากยุคการยึดครองของญี่ปุ่น เนื่ อ งจากที่ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ต้ งั อยูท่ างประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซี เหมินติง ซี เหมินติงเป็ นถนนคนเดินและ
ย่านช้อปปิ้ งที่เป็ นที่นิยมของเมืองไทเป และเป็ นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกาหนดให้เป็ นถนนเดินเท้า ที่เต็ม
ไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือและเสื้อผ้าเครื่ องสาอาง รวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่
เทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมายอาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรี ยกได้ว่า
เป็ นสยามสแควร์ ของเมื องไทยเลยทีเดี ยวเพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิ่มจุใ จอาหารเย็นอิสระตาม
อัธยาศัย
นาท่ านสู่ ที่พักEastern Hot Spring Resort หรื อเทียบเท่ า มีเวลาให้ ทุกท่ านได้ พักผ่ อนและผ่ อนคลายกับการ
แช่ น้าแร่ ธรรมชาติแบบส่ วนตัวในห้ องพัก จะทาให้ ช่วยกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของโลหิตในร่ างกายดีขึ้น
ผ่ อนคลายความตึงเครียด ผิวพรรณเปล่ งปลั่งสดชื่น
สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
นาคณะท่ านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399
(ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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หมายเหตุ...กรณี ที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ นั ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณี เป็ นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้น
ลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาเนินการยืน่
วีซ่าตามปกติ และพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
03 -07 มกราคม 61
04-08 มกราคม 61
10-14 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
18-22มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
24-28มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
31 มกราคม-04กุมภาพันธ์ 61
01-05 กุมภาพันธ์ 61
02-06กุมภาพันธ์ 61
07-11กุมภาพันธ์ 61
08-12กุมภาพันธ์ 61
09-13กุมภาพันธ์ 61
21-25กุมภาพันธ์ 61
22-26กุมภาพันธ์ 61
24-28กุมภาพันธ์ 61
27กุมภาพันธ์ -03มีนาคม 61

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน
13,777
13,777
13,777
13,777
13,555
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
13,999
13,999
13,999
13,999
14,777
13,999
13,999
14,999
15,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

13,777
13,777
13,777
13,777
13,555
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
13,999
13,999
13,999
13,999
14,777
13,999
13,999
14,999
15,999

13,777
13,777
13,777
13,777
13,555
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
13,999
13,999
13,999
13,999
14,777
13,999
13,999
14,999
15,999

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4.500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
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28กุมภาพันธ์ -04มีนาคม 61
01-05มีนาคม 61
02-06มีนาคม 61
09-13มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
15-19มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
22-26 มีนาคม 61

15,999
15,555
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999

15,999
15,555
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999

15,999
15,555
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999

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

*ค่าบริการข้ างต้ นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่ านั้นและยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
และหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน
ที่สนามบินดอนเมืองก่ อนออกเดินทาง*
อัตราค่าบริ การนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 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)
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ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ านที่สนามบินดอน
เมืองก่ อนออกเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 35 วัน
( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
หรื อบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
1.3ผูจ้ 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 การรายการใดรายการหนึ่ง 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 ทั้งสิ้ น
4.การยกเลิก
4.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่มี
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การการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และ
ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา 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
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
http://www.chinaprotour.com/ (VW) COYOTE TAIWAN 5 วัน 3 คืน (SL)

8

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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
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
ข้ อควรระวัง
-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
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรือ 180 วัน
ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเทีย่ ว กาหนดให้ มกี ารประชาสั มพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้ รู้ จักในนามของร้ านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับ
นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ า
เป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน หรือหากท่ านต้ องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จานวนเงิน 600 NTD/ท่ าน/ร้ าน
***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด***
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