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วันที่เดินทาง : 11-15 เมษายน 2562
วันที่เดินทาง
11 เมษายน 62
12 เมษายน 62
13 เมษายน 62
14 เมษายน 62
15 เมษายน 62

โปรแกรม
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ –สนามบินเถา
หยวน (ไต้หวัน)- ไถจง-หมู่บา้ นสายรุ ้ง-เฟิ ง
เจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ าํ แร่ ที่โรงแรม
เมืองหนันโถว-ทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัด
พระถังซัมจัง๋ -วัดกวนอู-เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นัง่ รถไฟโบราณร้านชา-เมืองไทเป-ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บา้ นโบราณจิ่ว
เฟิ น – ไทเป 101 – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก – ร้านพาย
สับปะรด-สนามบิน
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โรงแรม
FRESHFIELDS HOTEL
หรื อเทียบเท่า
CHIAYI TSUN HUANG
HOTEL หรื อเทียบเท่า
LAMAISON HOTEL
หรื อเทียบเท่า
LAMAISON HOTEL
หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 11 เม.ย 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ –สนามบินเถาหยวน (ไต้ หวัน)- ไถจง-หมู่บ้าน
สายรุ้ง-เฟิ งเจี๋ยไนท์ มาร์ เก็ต-แช่ น้าแร่ ที่โรงแรม
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน
ไทย เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ
ทางบริ ษ ัทได้เตรี ยมการเดิ น ทางของคณะทัวร์ ก่ อ น 20 วัน โดยซื้ อ ตั๋ว
เครื่ อ งบิน, เช่ ารถโค้ช, จองที่ พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิ กเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่ องไม่ ทนั ), การนัด
หยุด งาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ , การถู ก ปฏิ เสธการเข้าเมื อ ง ทํา ให้การ
เดิ นทางล่ าช้า หรื อเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่ สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี สิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาํ ระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ
มิอาจรับผิดชอบได้
08.25 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG632
13.05 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ไต้หวัน นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง และรับประเป๋ าสัมภาระ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งเป็ นเมืองทางภาคกลาง และเป็ นเมืองใหญ่
อันดับ 3 ของไต้หวัน แวะถ่ายรู ปที่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บา้ นที่มีสีสันสดใส
ด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ ตูนน่ ารักๆ ที่ถูกแต่งแต้ม บนผนัง
กําแพงของหมู่บา้ นเก่าแห่ งหนึ่ ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็ นหมู่บา้ นสายรุ ้ง
ที่นี่ เ คยเป็ นหมู่ บ ้า นทหารผ่า นศึ ก ที่ก ํา ลัง จะถู ก รื้ อ ถอน แต่ไ ด้มี “คุ ณ ปู่
สายรุ ้ง” หรื อคุณปู่ หวง หย่ง ฟู่ (ปั จจุบนั อายุ 96 ปี ) ทหารผ่านศึกผูห้ นึ่ งที่
อยูอ่ าศัยที่นี่ ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกําแพงของอาคารที่รอการ
รื้ อทิ้งเหล่านี้ จนในที่สุดโครงการรื้ อถอนจึงถูกพับไป เพราะหมู่บา้ นแห่ ง
นี้ ได้กลายเป็ น “หมู่บา้ นสายรุ ้ง” ที่มี นักท่องเที่ยวแวะมาเยือ นมาถ่ ายรู ป
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไถจง
คํ่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งยามเย็น เฟิ งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มี
ชื่อเสียงของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสิ่ งของที่
ถูกใจมากมาย
โรงแรม
ที่พกั FRESHFIELDS HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ทางโรงแรมมีน้ าํ แร่ ธรรมชาติบริ การ
วันที่ 12 เม.ย 62 เมืองหนันโถว-ทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจัง๋ -วัดกวนอูเมืองเจียอี้
เช้า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม (2)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนันโถว “ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา” ซึ่ งได้
ชื่ อ ว่า เป็ นสถานที่ ที่ง ดงามราวภาพวาด บรรยากาศอัน แสนโรแมนติ ค
เปรี ย บดั่ง “สวิต เซอร์ แ ลนด์ แ ห่ ง ไต้ห วัน ” รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ ยอดเขาที่นับจากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร
ลักษณะภูมิ ประเทศที่ โดดเด่ นทําให้ตวั ทะเลสาบ หากมองจากทางทิ ศ
เหนื อจะมีรูปเหมื อนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่ อมองจากมุ มด้านทิศใต้ก็จะ
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เห็ น เกาะนั้นมี รู ป ร่ า งเหมื อ นพระจัน ทร์ เ สี้ ยว ซึ่ ง เป็ นที่ มาของนามอัน
ไพเราะว่าสุริยนั จันทรา นําคณะไหวพระที่ วัดพระถังซัมจั๋ง โดยมีตาํ นาน
เล่าขานกันว่า พระถังซัมจัง๋ ได้สร้างวัดแห่งนี้ เป็ นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุ
รวมทั้งพระคัมภีร์ที่อญั เชิญมาจากประเทศอินเดีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอู สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนื อของทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ให้ท่านได้
สักการะท่านขงจื๊ อ (เทพเจ้าแห่ งปั ญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่ ง
ความซื่ อ สัตย์) หน้าวัดมี สิงโตคู่คาบลู กแก้ว มู ล ค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ย ญ
ไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็ นสง่าอยู่ หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
คํ่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)
โรงแรม
ที่พกั CHIAYI TSUN HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 13 เม.ย 62 อุทยานแห่ งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้ านชา-เมืองไทเป-ซือหลิน
ไนท์ มาร์ เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม (5)
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาหลี่ซาน มี พ้นื ที่ประมาณสามหมื่ น
เฮคเตอร์ มี ค วามสู ง ประมาณ 2,216เมตร มี ท ัศ นี ย ภาพที่ ง ดงาม ทั้ง
บรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยูบ่ นภูเขาสู งอากาศจะ
เย็นกว่าด้านล่ าง ในช่ วงฤดู ใบไม้ผ ลิ ภายในอุ ทยานจะเต็มไปด้วยดอก
ซากุระที่บานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ล้อมรอบไปด้วยป่ า
เขียวขจีอนั อุดมสมบูรณ์ นําท่านนัง่ รถไฟโบราณขึ้นอุทยาน หลังจากนั้น
พาท่านชิมชาอู่หลงที่อาหลีซาน ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นชาที่ปลูกบนภูเขาสู ง มีก
ลื่นหอมและคุณภาพดี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย
เดินทางสู่ เมื องหลวงของไต้หวัน “เมื องไทเป” อิสระช้อปปิ้ งที่ ซื่ อหลิน
ไนท์ มาร์ เก็ต (Shilin Night Market) เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดใน
ไทเป ผูค้ นมักนิ ยมออกมาเดิ นเล่นชมบรรยากาศยามคํ่าคืนเพื่อ เลื อกซื้ อ
สิ นค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นอกจากนั้นท่าน
สามารถลิ้มรสอาหารพื้นเมือ งไต้หวันได้เช่ น บะหมี่ ไข่เจียวหอยนางรม
ไก่ ทอดชิ้ นใหญ่ย กั ษ์ร้า นฮอตสตาร์ ที่มีชื่ อ เสี ยง และเต้าหู ้เ หม็นซึ่ งเป็ น
อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ว่ากันว่าหากไม่ได้ลิ้มลองก็เหมือนว่าท่านยังมา
ไม่ถึงไต้หวัน
คํ่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7) ชาบูชาบู
นําท่านเข้าสู่ที่พกั LAMAISON HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 14 เม.ย 62 อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น – ไทเป 101 – วัดหลง
ซาน – ซีเหมินติง
เช้า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม (8)
เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว ชายหาดที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องโขดหิ นที่มี
ลักษณะรู ปแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าทะเลเมื่อหลาย
ล้านปี ก่อน ทําให้เกิดการถับถมของแนวหิ นตามชายฝั่งในลักษณะรู ปร่ าง
ที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลกั ษณะคล้ายภาพของแผนที่ไต้หวัน หิ น
รู ปเศียรราชินีเนเฟอร์ติติแห่ งอี ยปิ ต์ หิ นรองเท้าแก้วของซิ นเดอเรลล่ า ที่
โด่งดังไปทัว่ โลก เดินทางอีกไม่นานพาทุกท่านช้อปปิ้ งที่ ถนนเก่ าจิ่วเฟิ่ น
ถนนทางเดินแคบๆ ปูดว้ ยพื้นหิ นในอดีตที่ยงั คงอนุ รักษ์ไว้จนถึงปั จจุบนั
เต็ ม ไปด้ว ยสิ่ ง สะดุ ด ตา ทั้ง อาหารทานเล่ น อาทิ เห็ ด ทอดคลุ ก เคล้า
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เครื่ อ งเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไ ต้หวัน ไอศกรี มม้วนสไตล์พ้ืนเมื อ ง ไป
จนถึงของที่ระลึกงานฝี มือ และร้านนํ้าชาที่เป็ นเอกลักษณ์หลายแห่ ง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
เดิ นทางสู่ สัญลักษณ์ ของไต้ห วัน ตึกไทเป 101 โดยตึก นี้ ออกแบบเป็ น
รู ปทรงลําไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ ม โดยผสมผสาน
กับความเชื่ อ ที่ ว่า ไผ่เป็ นตัว แทนของแท่ง ทอง ที่ ราชวงศ์จีนโบราณใช้
แลกเปลี่ ยนเป็ นของกํานัลซึ่ งกันและกัน นอกจากนั้นยังมี ลิฟต์ที่เร็ วติด
อันดับโลกด้วยความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาทีและมี ลูกตุม้ ที่หนักที่สุดใน
โลก 660 ตัน เป็ นตัวลดแรงสั่นสะเทือ นในกรณี เกิดแผ่นดิ นไหวได้เป็ น
อย่างดี (ราคานี้ไม่รวมค่าลิฟท์ข้ นึ ชั้น 89) นําท่านสู่ วัดหลงซาน สร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. 2281 ถือเป็ นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในไทเป ให้ท่านได้สัมผัส
ความงามของประติมากรรม และสถาปั ตยกรรม อันประณี ตงดงามแบบ
ไต้หวันดั้งเดิ ม ช้อ ปปิ้ ง ซี เหมิน ติง สถานที่ ยอดนิ ยมของบรรดาวัย รุ่ น
ไต้หวัน รวมถึ งนักท่อ งเที่ยวผูม้ าเยือ น เพลิ ดเพลิ นกับการจับจ่ายสิ นค้า
สไตล์วยั รุ่ นมากมาย ทั้งเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสําอางหลากหลาย
ยีห่ ้อ อาทิ Uniqlo, NET, New Balance, Onitsuka Tiger, Nike, Etude,
Skinfood รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
คํ่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (10) เสี ยว หลง เปา
นําท่านเข้าสู่ที่พกั LAMAISON HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 15 เม.ย 62 อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก – ร้ านพายสั บปะรด-สนามบิน
จันทร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม (11)
Buffet
เข้าชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสีขาว ส่วนบนของ
อาคารประดับไปด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ าํ เงินเข้ม ก่อสร้างขึ้นเพือ่ รําลึก
ถึงอดีตท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี บนเนื้อ
ที่กว่า 250,000 ตร.ม. ให้ท่านได้ชมชีวประวัติของท่านเจียงไคเช็ค และ
รู ปภาพประวัติศาสตร์ ในยุคก่อตั้งไต้หวันที่หาดูได้ยาก นําทุกท่านลิ้มลอง
ขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้ านพายสั บปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม
จนทําให้เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก และเป็ นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
14.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG633
16.50 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน
จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)

กําหนดการเดินทาง
11-15 เมษายน 2562 (พีเรี ยดตรงวันหยุดสงกรานต์)
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง
ท่านละ
http://www.chinaprotour.com/ (HN) ไต้หวัน สงกรานต์ซู่ซ่า 5 วัน 4 คืน (TG)
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ค่าทัวร์รวม :

 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
 ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ผูใ้ หญ่หกั ท่านละ
 ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ

8,500.18,900.18,900.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของนํ้ามันเชื้อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin /
Double ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ในกรณี ทีท่านมีขอ้ จํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่
ความเหมาะสม
 ค่าประกันการเดินทาง
- สําหรับท่านที่มีโรคประจําตัว ทางบริ ษทั แนะนําให้ซ้ือประกันสุขภาพเพิม่ เติม

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณี พเิ ศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่
 เป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิในการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น+คนขับรถทีค่ อย
บริ การเราโดยประมาณ 200 NTD ต่อวัน/ต่อท่าน หรื อประมาณ 1,000 NTD ต่อทริ ป (เป็ นเงินไทย
1,200 บาทโดยประมาณ)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทิป ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
 ในกรณี ที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่าน
สามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซ่าได้ทนั
ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และ
ค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านั้น และต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิวซี ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทู ต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรื อยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ใน
กรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอแนะนําให้ท่าน
ยืน่ ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู ้ผลเร็วกว่าการยืน่ ขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู ้
เดิ นทางทราบล่วงหน้าก่อ น 15 วัน และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
http://www.chinaprotour.com/ (HN) ไต้หวัน สงกรานต์ซู่ซ่า 5 วัน 4 คืน (TG)
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ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่
คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่ สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง ถ้าทาง
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่
ตัว๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่ มีอ่ างอาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้อ งแต่ล ะห้อ งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่ม
เป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิไ ด้แจ้งล่วงหน้า
หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้
ทางบริ ษทั ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อ ให้ท่า นได้เ ข้า ชมสถานที่ดังกล่ าวได้ แต่ห ากมี ก ารล่ า ช้า หรื อ เหตุ หนึ่ งเหตุ ใดในระหว่างการ
เดิ นทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่ สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่ าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่ มีการคืนเงินใด
ให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจาก
เจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ อ งบิน คือ 30 กิ โลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมี ความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่ เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมี ขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระ
ของผูโ้ ดยสาร

http://www.chinaprotour.com/ (HN) ไต้หวัน สงกรานต์ซู่ซ่า 5 วัน 4 คืน (TG)
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