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SDT: 08 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (IT)

ไทเป-ทะเลสาบสุริยนั จันทรา-หมู่บา้ นสายรุง้
ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว – ชมหมูบ่ า้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น
เดินทางเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 2563
ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บา้ นสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
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วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 2 เคาน์เตอร์ 5
สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่าน
โหลดสัมภาระ
20.00 น. ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
00.40+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน นาท่านสูท่ ี่พกั
พักที่
โรงแรม CHONG YU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
17.00 น.

วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา –
หมู่บา้ นสายรุง้ – ตลาดฝงเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นาท่านท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็ นเมืองเดียวที่ไม่มีพนที
ื้ ่ติดชายฝั ่งทะเล พื้ นที่สว่ นใหญ่เป็ นแบบภูเขาสูง เมืองนี้
มัง่ คัง่ ด้วยทรัพยากร และทัศนี ยภาพที่สวยงาม หนานโถว เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เขตตอนกลางของประเทศ
พื่อชม จุดเยี่ยมชมสถานที่ ที่น่าสนใจ คือ ทะเลสาบสุริยนั จันทรา โดยใช้เวลาประมาณ 2 .30 ชัว่ โมง – 3
ชัว่ โมงโดยประมาณ ระหว่างให้ท่านได้แวะจุดพักรถ เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ
รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน เมนู ปลาประธานาธิบดี
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จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน
รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระ
ถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา ให้ท่านได้ทดลงชิมไข่ตม้ ใบชาขึ้ นชื่อ

จากนั้น นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปั ญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
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คา่

จากนั้นให้ท่านแวะชิมชาขึ้ นชื่อ และชมวิธีชงชา จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ หมู่บา้ นสายรุง้ หรือ เรน
โบว์ วิลเลจ (Rainbow Village) เป็ นหมู่ บา้ นเล็ก ๆแต่ มากเสน่ ห์
ของมหานครไถจง เดิ มคื อ มณฑลไถจง เป็ นมหานครหนึ่ ง ของ
สาธารณรัฐ จี น (ไต้ห วัน ) หมู่ บ ้านสายรุ ง้ ถูก สร้า งขึ้ นในช่ว ง
ระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวสาหรับ
ทหาร แต่จบลงด้ว ยการเป็ นตั้ง ถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้ น
ปั จจุ บั น หมู่ บ ้า นแห่ ง นี้ ได้ก ลายเป็ นฮอตสปอตส าหรับ การ
ท่องเที่ยวของมหานครไถจงไปแล้วหมู่บา้ นแห่งความสดใสให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ เมื่อถึง
เวลาอันสมควรนาท่านเดิน ทางสู่ ตลาดฝงเจีย่ ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง
ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้
ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ
เย็นอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้ น
ตึกชั้น89) - ช้อปปิ้ งซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ น นาท่านเดินทางจากเมื องไทจง สู่เมื องไทเป นาท่านแวะเยี่ย มชม ขนมพายสับปะรด ซึ่ งพาย
สับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รจู ้ กั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทาน
ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนม
พายเผือก เป็ นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง
เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเลลมทะเล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้า
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทัว่ โลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร
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นาท่านสู่ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง
จึงมีนักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่ลดลง
อย่างน่ าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้ งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ น
เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ " เปยฉิง เฉิ ง ชื่อ " และ " อู๋ เหยีย นเตอะซันซิ ว " ทัศนี ย ภาพภูเขาที่
สวยงามในฉากภาพยนตร์ไ ด้ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากเดิ นทางมาชื่น ชมความงดงามของที่ นี่
นอกจากนี้ ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทาให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้
ท่านได้เพลิดเพลิน ใน การจับจ่ายซื้ อของกินที่ แปลกตา อีกทั้งยัง มีบัว ลอยเผือกที่โด่ งดัง ที่สุด ในไต้หวัน
เนื่ องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหนท่านสามารถซื้ อกลับมาเป็ นของฝากได้นอกจากนี้ ยังมีสินค้า
อีกมากมายที่ทาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร
จากนั้ น น าท่ า น เดิ น ทางสู่ ตึ ก ไทเป 101 (ไม่ ร วมชมวิ ว ชั้ น 89) ตึ ก ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 509 เมตร
สัญลัก ษณ์ของเมื อ งไทเปที่ นี่ ย ัง มี จุ ด ชมวิว ที่ สูง ที่ สุด ใน
ไทเปอี ก ด้ว ยภายในตัว อาคารมี ลูกตุ ม้ ขนาดใหญ่หนั ก
กว่า 900 ตัน ทา หน้าที่กันการสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิด
แผ่นดินไหว และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณที่ต้งั ของตึกนี้ ยัง
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและ
ชาวต่างชาติมีหา้ งสรรพสินค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยูถ่ ึงสิบ
แห่งบริเวณนี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของไต้หวัน เลยจากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ตลาดซีเห
มินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มี
ร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุน่ มากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรน
ใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
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คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกาแพง

พักที่ โรงแรม CU HOTEL TAIPEI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับ

วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสาอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบิน
ดอนเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นให้ท่านสู่รา้ น สินค้าพื้ นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้ อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตร
พื้ นบ้าน จากทุกภูมิภาคิ ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิ ด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญ
มณี หยิ ก หิ น ตาแมว หิ น เป่ ยโถว น้ าหอม แผ่ น มาร์ค หน้ า
ผลิ ต ภัณ ฑ์บ ารุ ง ผิ ว สร้อ ยคอเวชส าอางค์ สิ น ค้า แบรนเนม
น้ าหอม เครื่องสาอางค์ ราคาถูก เสื้ อผ้า แว่นตา เป็ นให้ท่านได้
เลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย นาท่านเที่ยวชม อนุ สรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไต้หวัน สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงคุณงาม
ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รกั และศรัทธา
ของคนไต้หวัน ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้ นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้าง
จากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยูช่ ้นั บนด้านในของอนุ สรณ์ ตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้ องสีฟ้า
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ผนั งทาด้วยหิน อ่อ นทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด า้ นหน้า เป็ น 3 สีเดี ยวกับสีธงชาติ
ไต้หวัน เป็ นตัว แทนของท้อ งฟ้ า พระอาทิ ต ย์และเลือ ดเนื้ อที่สูญเสียไป เป็ นสัญลัก ษณ์แห่งอิ สรภาพ
ความเสมอภาคและภราดรภาพ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน เสี่ยวหลงเปา

บ่ายจนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยว
15.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT505
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
18.45 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.
ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ


หมายเหตุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้นั ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็ นวีซ่า

นักท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ..
หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ

CODE : AST02

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
(NOV 19 – MAR 20)

28 NOV – 1 DEC 19
7-10 DEC 19
12-15 DEC 19
21-24 DEC 19
16-19 JAN 20
6-9 FEB 20
8-11 FEB 20
22-25 FEB 20
29 FEB – 3 MAR 20
14-17 MAR 20
28-31 MAR 20

ราคา
ราคาเด็กอายุ พักเดี่ยว เด็กทารก จานวน
ผูใ้ หญ่
2 - 12ปี เพิ่ม / ท่าน 0 – 2 ปี
ทีน่ ั ่ง
ราคา
(มีเตียง/ไม่มี
ห้องพักคู่
เตียง)
2-3 ท่าน

16,888
17,888
16,888
15,888
15,888
15,888
17,888
15,888
15,888
16,888
16,888

16,888
17,888
16,888
15,888
15,888
15,888
17,888
15,888
15,888
16,888
16,888

4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.-

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

22+1
22+1
22+1
22+1
22+1
22+1
22+1
22+1
22+1
22+1
22+1
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*** ราคานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 900 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลกู ค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้ อตั ๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ นะคะ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถระบุที่นั ่งบนเครื่องได้สายการบิน
เป็ นผูก้ าหนด Random Seat)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก./ท่าน (เริม่ ตั้งแต่เดือนเมษา
เป็ นต้นไป )
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่า นละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่า น ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทย
แล้วแต่ความพึงพอใจ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
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1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวม
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจา
แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือ
ขอเลื่อเดินทาง
ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่
หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู ้
ยกเลิก ต้อ งรับผิ ดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อ ตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ว นต่างของภาษี น้ ามัน
เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. การยกเลิก
4.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทั้ง หมดเนื่ อ งจากค่า ตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต า่ ผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอ ายุเหลือใช้ง านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุด ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

