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LOVER TAIWAN 5D3N
เทศกาลดอกไม้ EXPO
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☛ ล่องเรือทะเลสาบส ุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอ ู่
☛ ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ตึกไทเป 101
☛ อ ุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่น – อนสุ รณ์เจียงไคเช็ค
☛ ช้อปป้ ิ ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
☛ บินตรงสูไ่ ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
วันแรก

กร ุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พกั

16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู 7 อาคารผูโ้ ดยสาร
Air โดยมีเจ้าหน้นาดอนเมื
ที่ของบริ
ทั ฯคอยต้
อนรับ้ โและอ
านวยความสะดวก
23.30 น. ขาออก
สมาชิกสายการบิ
ทุกท่านพร้อนมกัThai
น ณ Lion
ท่ าอากาศยานสนามบิ
อง ษประตู
7 อาคารผู
ดยสารขาออก
สายการ
ในการเช็
คเอกสารและสั
มภาระก่
บิน Thai
Lion Air โดยมี
เจ้าหน้อานการเดิ
ที่ของบรินษทาง
ทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
19.30 น. ✈ออกเดิ
นทางสู
่ ไต้หนวัทาง
น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394
และสัมภาระก่
อนการเดิ
(ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่ ง ใช้เวลาบิน 4 ชัว่ โมงโดยประมาณ)
00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่
พัก (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง)
พักที่
โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบส ุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอ ู่ – ร้าน
ใบชา – ไทจง - ช้อปป้ ิ งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบสรุ ิยนั จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun
Moon Lake)ตัง้ อยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็ นแหล่งนา้ ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ของไต้หวัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของชาว
ไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนีจ้ ะมีจดุ สาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชม
สีเขียวมรกตของนา้ ในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่าง
มากพร้อมกับให้ท่านนมัสการพระอัฐิที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซั มจัง๋ ณ
วัดพระถังซัมจัง๋

เที่ยง
บ่าย

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอ ู่ เพื่อสักการะขงจื๊อ
เทพเจ้าแห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ วัดนี้เพิ่ง
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปี ค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่
ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีน
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มากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้ อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแล้ว นาไปแขวนที่กาแพงวัด เชื่อว่ าจะทาให้
ครอบครัวปลอดภัยรา่ รวยเงินทอง การเรียนสาเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะ
สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม นาทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สดุ ของ
ไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ นพันเมตร
จากระดับนา้ ทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็ นของฝากชนิดหนึง่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองไทจงซึ่งเป็ นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็ นเมืองที่
สะอาดเรียบร้อยที่สดุ ในไต้หวันเมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจาก
ทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มีความคึกคัก
อยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
จากนัน้

พักที่

นาท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สดุ อีกแห่งหนึ่งของเมือง
ไทจงมีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็ นท้องถิ่น ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food
อาหารท่านเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขนึ้ ชื่อของที่นี่ เช่น ชานมไข่มกุ ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว
ไต้หวันเองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ด้วยความที่ฟ งเจี๋ยไนท์
มาร์เก็ตตัง้ อยู่ใกล้กบั มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าแฟขัน่ วัยรุ่น นักศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้
ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ่งของที่ถกู ใจ
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 โรงแรม HOTEL HALF หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION –
พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า

จากนัน้

เทีย
่ ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เพื่อเที่ยวชม ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD
FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สดุ ในไต้หวัน ถูกจัดขึ้น
ครั้ง แรกในปี ค.ศ. 2010 และได้รับ การตอบรับ เป็ นอย่ า งดี จ ากนัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศกว่า 8 ล้านคน โดยในปี 2018 จะถูกจัดขึ้นภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่
24 เมษายน 2019 บนพื้ น ที่ ร วมกว่ า 600,000 ตารางเมตร ครอบคลุม พื้ น ที่ อ ุท ยานและ
สวนสาธารณะกว่า 3 แห่งคือ Houli Horse Ranch & Forest Park , Fengyuan Huludun Park และ Waipu
Park โดยมีธีมงานหลักในเรื่อง “ความเขียว, ธรรมชาติ, และผูค้ น” มีสโลแกนว่า “ฟั งเสียงการผลิ
บาน” สถานที่จดั งานแบ่งเป็ นสี่บริเวณหลัก ตัง้ เป้าไว้ในการดึงดูดผูเ้ ข้าชมกว่า 8 ล้านคน อิสระให้ทกุ
ท่านได้เดินชมงานและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นาทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็ นขนมชื่อดังประจาชาติของไต้หวันที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนม
อื่นๆ อีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทกุ ท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้าน
🍴 ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมือง
ไทเป(ไม่ร วมค่ าขึ้ นตึ ก ชมวิ วชัน้ 89 ท่ า นใดต้องการขึ้น ชมวิ วกร ณ
ุ า
ติดต่อไกด์ที่ด ูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สงู
ที่ ส ดุ ในไต้หวั น มี ค วามสูง ประมาณ 509 เมตร มี ทั้งหมด 101 ชั้น เหนือ
พื้นดินตามชื่อและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนัก
กว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านข้างตึก
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จะเป็ นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายร ูปคกู่ บั ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่าน ช้อปป้ ิ งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาดนัด
กลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สดุ ในไทเป เป็ นแหล่งรวมของกินขึ้นชื่อนานา
ชนิด นอกจากนัน้ ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋ า รองเท้า ให้ได้
ช้อปกันอย่างจุใจ ที่สาคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยม
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่
วันที่สี่

เช้า

โรงแรม New Califonia หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ไทเป - ศนู ย์เจอร์เมเนี่ยม – อ ุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC –
อนสุ รณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ า นเที่ ย วชม ศ นู ย์เ จอร์เ มเนี ย ม เป็ นเครื่ อ งประดับ เพื่ อ สุขภาพ มี ทั้ง แบบสร้อ ยข้อ มือ และ
สร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ น
เครื่องประดับลา้ ค่าของคนไต้หวันมาตัง้ แต่ในอดีต
จากนั้นเดินทางสู่ อ ุทยานเหย๋หลิ่ว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนื อสุดของเกาะ
ไต้หวันของเมืองนิวไทเป เป็ นพื้นที่ที่ติดกับทะเล โดยการเซาะของนา้ และ
ลมทะเล ท าให้เ กิ ด โขดหิ น งอกเป็ นรูป ร่ า งลั ก ษณะต่ า ง ๆ แล้ว แต่
จินตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็ นไฮไลท์
ของอุท ยานเหย๋หลิว หินรูป มังกร หินรูปเห็ ด ที่ ใครมาเยือนแล้วต้อ ง
ถ่ายรูปคู่

เที่ยง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟ้ ดู
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็ นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก
เพราะเป็ นเหมืองแร่ทองคามากก่อน จึงทาให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สดุ
จานวนแร่ธาตุตา่ งๆ ก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็ นอยู่แบบดัง่ เดิมให้ได้เห็น
โดยบรรยากาศที่นี่จะเป็ นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงนา้ ชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง
ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทาที่นี้จึง
ทาให้หมูบ่ า้ นโบราณแห่งนีเ้ ป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง

จากนัน้ แวะศนู ย์เครือ่ งสาอาง ที่นมี่ ีเครื่องสาอางรวมถึงยาและนา้ มันหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นชื่อของ
ไต้หวันให้ทกุ ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
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จากนั้น น าท่ า นสู่ อนุส รณ์เ จี ย งไคเช็ ค เป็ นสถานที่ ห ลัก ที่ ต อ้ งมาของเมื อ งไทเป และยั ง เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ข องไต้ห วั น อนุส รณ์ส ถานเจี ย งไคเช็ ค สร้า งขึ้ น ตั้ง แต่ปี
1976 เพื่อเป็ นการราลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค
ผูพ้ ัฒนาความเจริญให้กับไต้หวันให้เทียบเท่าระดับ นานาชาติ โดยตัว
อาคารมีสีขาว4ด้าน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปั ตยกรรม
การสร้างแบบจีน ตัง้ สง่าอยู่ตรงกลางของจัตรุ สั เสรีภาพ และด้านหน้า
มีบนั ไดจานวน 89 ขัน้ เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี และภายใน
จะมี ร ปู ปั้ น ส าริ ด ของท่ า นในท่ า นั ่ง ขนาดใหญ่ ซึ่ ง จะมี ท หารยื น เฝ้ าไว้ 2 นาย นอกจากนั้น ยั ง มี
นิทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆไว้จดั แสดงอีกด้วย
นาท่า นสู่ ตลาดซี เ หมิ น ติ ง แหล่งช้อ ปปิ้ งยอดฮิ ตของวั ยรุ่น ไต้หวั น
หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็ นศูนย์รวม
แฟชัน่ ต่า ง ๆ ที่ เ ป็ นเทรนด์ฮิ ตของเหล่า บรรดาวั ยรุ่นชาวไต้ห วั น มา
รวมกัน ไว้ที่ นี่ และนอกจากจะเต็ ม ไปด้ว ยร้า นเสื้ อ ผ้า เครื่ อ งประดับ
เครื่ อ งส าอางค์ สารพั ด แฟชั ่น แล้ว ถ นนแห่ ง นี้ ก็ ยั ง เต็ ม ไปด้ว ย
ร้า นอาหารชื่ อ ดัง ต่ า งๆ ทั้ ง อาหารในสไตล์ช าวไต้ห วั น และอาหาร
นานาชาติ
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ ิ งอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
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 ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยว
เพราะฉะนัน้ ล ูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้อง
ดาเนินการยืน่ วีซ่า (มีค่าใช้จ่าย)

กาหนดวันเดินทาง
25 - 29 ม.ค. 62
22 - 26 มี.ค. 62
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
29 มี.ค.- 02 เม.ย. 62
18 - 22 เม.ย. 62
19 - 23 เม.ย. 62
20 - 24 เม.ย. 62
24 - 28 เม.ย. 62
25 - 29 เม.ย.62
26 - 30 เม.ย. 62
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อัตราค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
(พักห้อง 2-3 ท่าน)
ผูใ้ หญ่

เด็ก อาย ุ 2 ปีขึ้นไป

12,777
13,333
13,333
13,333
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555

12,777
13,333
13,333
13,333
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555

4,500
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 ชาระ
ที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองกรณ
ุ าชาระค่าทัวร์มดั จาทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ 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 นงดการใช้บริก ารรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กร ุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศที่ ระบใุ นรายการเดิ นทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิ นการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ง
เมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคื นค่ามัดจาใดๆ ทัง้ สิ้น และในกรณี ที่
ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว ( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยดุ ราชการ ) หากมีการยกเลิก
หรือขอเลื่อ นเดินทางผูจ้ องจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคื น ค่าตัว๋ หรือขอคื นค่าทัวร์ทงั้ หมดหรือ
บางส่วนได้ เว้นแต่
1 ผู้จ องยกเลิ ก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผู้เ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครื่อ งบิ น บริษัทฯ จะไม่ หัก ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ทั้ง สิ้น ถ้า ยัง ไม่มี ก ารยื่น วี ซ่ า หรือ มี ก ารเสี ย
ค่าใช้จ่ายอื่นใด
2 ผู้จ องยกเลิ ก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผู้เ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครือ่ งบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่
จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านัน้
3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครือ่ งบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทน
ได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท /
ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง และบริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่
ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
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หมายเหต ุ
1. จ านวนผูเ้ ดิ น ทางขั้น ต่ า ผูใ้ หญ่ 30 ท่ า นขึ้ น ไป เที่ ย วบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหต ุส ุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหต ุการณ์ที่เกิดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ เช่น พาย ุ
ไต้ฝ่ ุน ปฏิวัติแ ละอื่ น ๆที่ อ ยู่น อกเหนื อการควบค มุ ของทางบริษัทฯหรือค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่
เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถกู ทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอ ุบัติเหต ุต่างๆ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง
, การนัดหยดุ งาน, การก่อจลาจล หรือกรณี ที่ท่านถกู ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้า หน้า ที่ ตรวจคนเข้า เมื อ ง หรือเจ้า หน้า ที่ ก รมแรงงานทั้งจากไทย และต่ า งประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุ นโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิ น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ ทางบริษทั ฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบิ นในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบิ นปรับสูงขึ้น 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 และบริษัท ฯ รับ เฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายท ุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่ าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอ ุบัติเหต ุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินเป็นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทาง
พร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหต ุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด
13. ในกรณีที่ล ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กร ุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนท ุก
ครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
14. มัค คเุ ทศก์ พนัก งาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทน
บริษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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ข้อควรระวัง
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กร ุณาเช็คเรือ่ งการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ท ุกครัง้
-กรณีล ูกค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียด
วันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถ ุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่ชาระกับผูจ้ ดั เป็นการชาระขาดก่อน
เดินทางและผูจ้ ดั ได้ชาระต่อให้กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อน
ออกเดินทางเช่นกัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหต ุใด
หรือได้รบั การปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้
จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินท ุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กร ุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอาย ุไม่ต่ากว่า
6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหต ุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อาย ุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้บ ุ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 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็นจานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน
***สาหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษทั ขอ
เก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ***

