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SIGNATURE TAIWAN 5D3N
มหัศจรรย์อาลีซาน
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☛ อ ุทยานแห่งชาติอาลีซาน นัง่ รถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
☛ ล่องเรือทะเลสาบส ุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอ ู่
☛ อ ุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บา้ นโนราณจิ่วเฟิ่น – อนสุ รณ์สถานเจียงไคเช็ค
☛ ช้อปป้ ิ งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสูไ่ ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเจียอี้ 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟ้ ดเหย๋
ู
หลิ่ว •
วันแรก

กร ุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พกั

📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
19.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394
Air โดยมีเจ้าหน้
่ของบริ
ษทั นฯคอยต้
นรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
(ไม่Thai
มีบริLion
การอาหารบนเครื
อ่ งาทีใช้
เวลาบิ
4 ชัว่ อโมงโดยประมาณ)
อนการเดินทาง
00.15 น. ถึ งสัท่มภาระก่
าอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
(เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าไทย1 ชัว่ โมง)
พักที่
โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
16.30 น.

วันที่สอง

เถาหยวน - ทะเลสาบส ุริยนั จันทรา -วัดพระถังซัมจัง๋ - วัดเหวินอ ู่ - เจียอี้

เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
23.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
จากนั
เดินLion
ทางสู
จันษทราหรื
ออซันรันบมูและอ
นเลคานวยความสะดวกในการเช็
(Sun
บิน น้Thai
Air่ ทะเลสาบส
โดยมีเจ้าหน้ารุ ทีิย่ขนั องบริ
ทั ฯคอยต้
คเอกสารและ
Moon
Lake)ตั
ง้ อยูน่ในเขตเมื
สัมภาระก่
อนการเดิ
ทาง องหนานโถว เป็ นแหล่งนา้ ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ของไต้หวัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของชาว
ไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจดุ สาคัญที่ ท่องเที่ ยวมากมาย นา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของนา้ ในทะเลสาบสร้าง
ความงดงามและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากพร้อมกับให้ท่านนมัสการพระอัฐิที่
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจัง๋
เที่ยง
บ่าย

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนู ปลาประธานาธิบดี)
จากนัน้ นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอ ู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพ
เจ้าแห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์วัดนี้เพิ่งสร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปี ค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อาณา
นิคมของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวัดเห
วินอู่ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้
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ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้ อกระดิ่ง เขียนชื่อ ตัว เองแล้ว
นาไปแขวนที่กาแพงวัด เชื่อว่าจะทาให้ครอบครัวปลอดภัยรา่ รวยเงินทอง
การเรียนสาเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่น
ชมทัศนียภาพอันงดงาม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ตัง้ อยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีทิวทัศน์ลอ้ มรอบด้วย
ภูเ ขาด้า นหนึ่ง และอี ก ด้า นหนึ่ง ติด กับ ทะเล เมือ งนี้มีแ หล่ง อุท ยานแห่ง ชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แ ก่
Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area
โดยแต่ละที่จะมีความงดงามที่แตกต่างกันไป
ค่า
พักที่

🍴 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการด้วยอาหารจีน
โรงแรม Hotel Hi มาตรฐานระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เจียอี้ - อ ุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นัง่ รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง
- ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
จากนั
น้ นาคณะเดิ
นทางสู
สัมภาระก่
อนการเดิ
นทาง่ อ ุทยานแห่งชาติอาลีซนั ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียง
ที่สดุ ของไต้หวัน อาลีซานเป็ นที่ตดั ต้นไม่สนไซเปรส ล้วนแต่เป็ นต้นที่มีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน
หลังจากนัน้ รัฐบาลไต้หวันจึงประกาศให้อารีซานเป็ นเขตป่ าสงวนมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเกาะไต้หวัน ด้วยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ทาให้ตอ้ ง
เตรียมตัวเป็ นพิเศษในเรื่องสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะตา่ กว่าปกติ **
สาหรับท่านที่เมารถ แนะนาให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ้นอ ุทยาน
อาลีซนั **เดินเที่ยวชมป่ าสนพันปี เป็ นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ตอ้ งทา
ให้ทกุ ท่านร้องว๊าวตลอดทาง เพราะต้นสนแต่ละต้นมีอายุร่วมพันปี สูงลิ่ว
ขึน้ สูท่ อ้ งฟ้ า และไม่ใช่มีเพียงต้นสองต้นเท่านัน้ ที่นี่เป็ นป่ ารวมต้นสนไว้ในที่
เดียว จึ งไม่แปลกที่ อ าลีซานจะได้รับ การอนุรักษ์ให้เ ป็ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติของไต้หวั น ไม่พลาด
ไฮไลท์ นัง่ รถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่ าสนพันปี (ในช่วงเดือนก ุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ท่าน
สามารถชมดอกซาก ุระบานสะพรัง่ ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ)

เที่ยง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอ ุทยานอาลีซาน
นาทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สดุ ของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย
ละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับนา้ ทะเล และเป็ นของฝากที่คน
ไทยนิยมซื้อกลับเป็ นของฝากชนิดหนึง่
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จากนัน้

นาท่านไป ช้อปป้ ิ งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ ยไนท์มาเก็ตแห่งนี้มีความเป็ นมามากกว่า
ร้อยปี เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นที่ชื่นชอบมากที่สดุ ของคนไต้หวัน ตั้งอยู่ดา้ นหลังของ
มหาวิทยาลัยฝ่ งเจี่ย เป็ นแหล่งรวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงนักท่องเที่ยว เป็ นตลาดคนเดินที่
จาหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้า เครื่องสาอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่
ได้แก่ ชานมไข่มกุ ไก่ทอดDevil กุนเชียง เสต็กเนื้อ และเต้าหูเ้ หม็น รวมไปถึงแบรน์รองเท้า แบรน์ดัง
โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไต้หวันถูกกว่าไทยแน่นอน เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อป
ป้ ิ ง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย

พักที่

โรงแรม Hotel Half หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

เช้า

จากนัน้

จากนัน้

เที่ยง

เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อ ุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียมอนสุ รณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปป้ ิ งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินสู่ กร ุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็ นเมืองเล็กแต่เป็ น
เมืองที่เจริญที่สดุ และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว
นาทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็ นขนมชื่อดังประจาชาติของไต้หวันที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนม
อื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทกุ ท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้าน
นาท่า นเดิน ทางสู่ อ ทุ ยานเหย๋หลิ่ ว มีลักษณะเป็ นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร ความงดงามของอุทยานหิน
อยู่ตรงรูป ทรงของหิ นที่ ถกู กัด กร่อ นตามธรรมชาติ ทาให้หินที่ อ ยู่
บริเวณนีม้ ีรปู ทรงต่างๆ เช่น รูปเสือดาว รูปเห็ด รูปรองเท้า แต่กอ้ น
หินที่ได้รบั ความนิยมและคนต่อแถวรอถ่ายภาพด้วยมากที่สดุ คือ หิน
เศียรราชินี เป็ นหินที่รปู ทรงสวยงามที่สดุ เชื่อกันว่ามีอายุกว่า 4พันปี
ส่ว นที่ เ รี ย กว่ า เศี ย รราชิ นีเ พราะ ส่ว นบนของหิ น ได้แ ตกออกท าให้
รูปทรงคล้ายกับด้านข้างของพระราชินเี อลิซาเบธ
🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารด้วยเมนูซีฟ้ ดู
จากนัน้ เดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็ นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็ น
เหมืองแร่ทองคามากก่อน จึงทาให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สดุ จานวนแร่ธาตุ
ต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็ นอยู่แบบดัง่ เดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะ
เป็ นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงนา้ ชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์
Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทาที่นี้จึงทาให้หมู่บา้ นโบราณแห่ง
นีเ้ ป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง
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จากนัน้

จากนัน้

นาท่านเที่ยวชม ศนู ย์เจอร์เมเนียม เป็ นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ นเครื่องประดับ
ลา้ ค่าของคนไต้หวันมาตัง้ แต่ในอดีต
นาท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็ นสถานที่หลักที่ตอ้ งมาของเมือง
ไทเป และยัง เป็ นสัญลัก ษณ์ของไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ค
สร้างขึ้นตัง้ แต่ปี 1976 เพื่อเป็ นการราลึกและเทิดทูน อดีตประธาน
นาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ ัฒนาความเจริญให้กับไต้หวันให้เที ยบเท่า
ระดับ นานาชาติ โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้า น และมีหลังคาทรง 8
เหลี่ยมตามสถาปั ตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลาง
ของจตุรสั เสรีภาพ และด้านหน้ามีบันไดจานวน 89 ขัน้ เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี และภายใน
จะมีรปู ปั้ นสาริดของท่านในท่านัง้ ขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 นาย นอกจากนัน้ ยังมีนิศทรรศ
การแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจี ยง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไว้จัด
แสดงอีกด้วย
นาท่า นเดินทางสู่เ มือ งเจี ยอี้ ให้ท่า นได้ ช้อปป้ ิ งย่า นซีเ หมิ นติ ง หรือ
สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้า
แฟชัน่ แบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike,
Puma เป็ นต้นเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจอาหาร
เย็นอิสระตามอัธยาศัย
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ

วันที่หา้

สนามบินเถาหยวน – กร ุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

01.25 น.

✈นาคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กร ุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395
(ไม่มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ งบิน)

04.25 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 หมายเหต ุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นนั้ ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว
เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ล ูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้พาสปอร์ต
ข้าราชการต้องดาเนินการยืน่ วีซ่า(มีค่าใช้จ่าย)
วีซ่าตามปกติ และ พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ

กาหนดวันเดินทาง
15 - 19 ก.พ. 62
22 - 26 ก.พ. 62
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
01 - 05 มี.ค. 62
07 - 11 มี.ค. 62
08 - 12 มี.ค. 62
14 - 18 มี.ค. 62
15 - 19 มี.ค. 62
21 - 25 มี.ค. 62
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อัตราค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
(พักห้อง 2-3 ท่าน)
ผูใ้ หญ่

เด็ก อาย ุ 2 ปีขึ้นไป

13,777
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333

13,777
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333

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

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติชาระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
ชาระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบิ าร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์กอ่ นการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชาระที่
สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองกรณ
ุ าช าระค่ าทัวร์มดั จ าทัวร์ท่า นละ 5,000 บาท พร้อมหน้า พาสฯ ภายใน 2 วัน
หลังจากทาการจอง และชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
**กรณีเดินทางช่วงเทศกาล วันหย ุดยาว ชาระค่าทัวร์มดั จาทัวร์ท่านละ 10,000 บาท**
2. หากล ูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษทั ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชาระเพิ่ม
ตามเงื่อนไขของบริษทั
3. เมื่ อ ท่ า นออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ว ท่ า นงดการใช้บ ริก ารรายการใดรายการหนึ่ ง หรือ ไม่
เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงิ นมัดจาคื น ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กร ุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า
ประเทศที่ ระบใุ นรายการเดิ นทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทัง้ สิ้น
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อ
จองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทัง้ สิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋
เครื่องบิ นไปแล้ว ( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิ ตย์ และวันหยดุ ราชการ ) หากมีการยกเลิกหรือขอ
เลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ทงั้ หมดหรือบางส่วนได้
เว้นแต่
1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน
บริษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน
แต่ มีก ารยื่น วี ซ่ า ไปแล้วหรือ มี ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ใด บริษัทฯ จะหัก ค่ า ใช้จ่ า ยเฉพาะเท่ า ที่ จ่ า ยไป
ล่วงหน้าตามจริงเท่านัน้
3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทน
ได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท / ตั๋ ว
1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง และบริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่าย
ไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
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หมายเหต ุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่าผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
2. บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหต ุสดุ วิ สยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหต ุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พาย ุไต้ฝ่ นุ
ปฏิ วัติ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยู่น อกเหนื อ การควบค มุ ของทางบริษัท ฯหรือ ค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถกู ทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อ ุบัติเหต ุต่างๆ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,
การนัดหยดุ งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถกู ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบ ุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิ น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบิ นในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบิ นปรับสูงขึ้ น บริษทั ฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนัง สื อ เดิ น ทางต้อ งมี อ าย เุ หลื อ การใช้ง านไม่ น ้อ ยกว่ า 6 เดื อ น และบริ ษัท ฯ รับ เฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายท ุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอ ุบัติเหต ุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบิ นเป็นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทาง
พร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหต ุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด
13. ในกรณีที่ล ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กร ุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทกุ
ครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
14. มัคค ุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั
เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กร ุณาเช็คเรือ่ งการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ท ุกครัง้
-กรณีล ูกค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวัน
เวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถ ุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่ชาระกับผูจ้ ดั เป็นการชาระขาดก่อน
เดินทางและผูจ้ ดั ได้ชาระต่อให้กบั ทางสายการบิ น โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อน
ออกเดินทางเช่นกัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหต ุใด หรือ
ได้รบั การปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผูจ้ ดั ขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงินท ุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กร ุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอาย ุไม่ต่ากว่า 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหต ุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อาย ุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บ ุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤด ูกาล **
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจ้ ู กั ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย
เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวท ุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลท ุกร้านจาเป็นต้อง
รบกวนท ุกท่านแวะชม การบริโภคขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของล ูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้นและ
ถ้าหากล ูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจาก
คณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน
***สาหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษทั ขอเก็บ
ค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ***

