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กรุงเทพฯ–ไทเป-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่าง
ประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 8 บริเวณ ISLAND-S สายการบิน CHINA AIRLINE (CI)โดย
มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออก
เดินทาง
เหิรฟ้าสู่ นครไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI838 (มี
บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็ก
กว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
ประมาณ 160 กิโลเมตร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สเต็ก + สลัดบาร์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่
อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาด
คนเดินมีร้านค้าครบครันจําหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของ
ที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาว
ไต้หวัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู
พักที่ REVE TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ไทจง-ผูหลี-่ วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจี้ยอี้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรม
และเมืองท่าเรือที่สําคัญของไต้หวันรอ งลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่
ที่สุดในไต้หวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่
ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็น
วัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง 150
เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่
ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้
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นําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
นําท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่ง
ภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด
ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) เพื่อ
พักผ่อนเตรียมเดินทางสู่ อุทยานอาลีซานในวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ : สําหรับท่านที่เมารถ แนะนําให้ทานยาแก้เมาช่วงเวลานี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ ORIENT LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-เมืองเถาหยวน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความ
สวยงามมาก นําท่านเปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือได้
ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้
ดื่มดํากับธรรมชาติของต้นสนสูงสันที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาแล ะ
ต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ) เมืองหลวงของ
ไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมา ก จากนั้นนําท่าน
เลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพาย
สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เมืองเถาหยวน-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
COUNTDOWN ปี 2018-เมืองเถาหยวน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) มี
ความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิม
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กับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคล ตาม
ขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ํายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคา ร
มองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของ
ล้ําค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จํานวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จน
ต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะ
เป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสําริ
ดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบ
โบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยา
ทองแบบอิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้ําค่าโดยเฉพาะ
“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความ
งดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น ” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น ” ที่มี
ชื่อเสียง แม้แต่ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้
จากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อ
สินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ร่วมนับถอยหลัง COUNTDOWN ถอยหลังเข้าสู่ ศักราชใหม่ ปี 2018 ไปพร้อมๆ กับ
ทุกคนทั่วโลก ร่วมเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
พักที่ HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เมืองเถาหยวน-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อุทยานเย๋หลิ่ว-วัดหลงซันซื่อ-อิสระช้อปปิ้ง-ซีเหมินติงไทเป-กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนม
ชั้นนําให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นําของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อ
รําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคน
ไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ...SEAFOOD เย๋
หลิ่ว
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของ
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เกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลม
ทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูป
พระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
จากนั้นนําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร " เดิมสถาน
ที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย " ปัจจุบันถูกเรียกว่า "เขตวั่นหัว " ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความเจริญของเมืองไทเปเมื่ออดีต
จากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้า
หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc.
แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI837 (มี
บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

     ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา     
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป *** )

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

อาลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN
5 วัน 4 คืน (CI)
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้อง
ละ
2 ท่านราคาท่านละ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ

37,799 บาท

8,000 บาท

(ไม่มีราคาเด็ก)

วันที่ 28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2561

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก
สภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคา
ที่กําหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้าํ หนักสัมภาระท่านละไม่เกิ30
น กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้
เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้น
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลง ไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330
บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ไต้หวันยกเลิก





การขอวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้ สําหรับหนังสือ
เดินทางข้าราชการไทย (เล่มสีน้ําเงิน) ต้องทําการยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 ค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 750 NTD ต่อคน (ลูกค้า) เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่
 ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 700NTD/ท่าน/ทริป

 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
คุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน (สาหรับกรณีการเข้าประเทศไต้หวันนตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทย
และคนบรูไน จาก
มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทย และคนบรูไน ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ
ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศ
ไต้หวัน
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับ
อย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศ ไต้หวัน นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่าย
คุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 30 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศ ไต้หวัน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว
ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิก หรือขอเลื่อน
การเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทังหมดหรื
วร์ทั้ อบางส่วนได้ เว้นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ว
หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวั นเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 NTD / คน / วัน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน ) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า
,ค่าวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทา ง
เมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสารบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไ ด้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

13. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผ ลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

หากราคาตั๋วเค รื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง เพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่าน ใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิ ดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจ ากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

