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DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ เย่หลิว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

เดือน กำหนดการ

กุมภาพันธ์ 2563 20-24 ก.พ. 63 , 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63
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วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง   

22.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 6

สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101

02.25 น. / 03.45

น.

เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK

SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

หมายเหตุ : สำหรับเวลาบินแต่ละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจ้าหน้าที่ เพื่อคอนเฟิมเวลาบินอีกครั้ง

07.05 น. / 08.30

น.

ดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1

ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ (บริการอาหารว่างบรถบัส)  

ไต้หวัน เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ

160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด 

นำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976

เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก และเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆที่เป็นประวัติ

ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนตร์ส่วนตัว และฉากจำลองการทำงานของท่าน แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ

ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตำแหน่งผู้นำประเทศ

โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ

ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค

ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
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บ่าย นำท่านไปวัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า

มีอายุเกือบ 300ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ.1738

เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาจีนมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มี

ลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก

แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ

เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง,เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ

ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

เดินทางสู่ ตึกไทเป101(ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2

ของโลก (ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปร่างตัวอาคารได้แรงบันดาลใจมากจากเจดีย์ของจีน

ที่นี่ยังมี จุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปที่ชั่น 89(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน

ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก บริเวณที่ตั้งของตึก ชั้น 1-5

จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ที่ขายของแบรนด์เนม และ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

นำท่านสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืน ที่ใหญ่ที่สุดในไทเปเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน

ที่นี่เหมาะสำหรับทั้งขาช้อป และขาชิม จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ

และอาหารทานร้านอาหารสตรีทฟู้ดให้ชิมหลากหลาย สไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะระปั่น

และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**

ที่พัก Onetel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอี้หลาน อยู่ห่างจากไทเปประมาณ 2 ชั่วโมง

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว สวนสาธารณะแห่งนี้

ที่รวมเอาผลงานศิลปะจากศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง จิมมี่ เหลียว (Jimmy Liao) กลับมาจัดแสดงในบ้านเกิดตัวเอง

ที่นี่มีมุมให้คุณได้ถ่ายรูปหลากหลาย ทั้งศิลปะบนกำแพงและหุ่นขนาดใหญ่ให้ถ่ายรูปกัน ด้วยหัวข้อแนวคิด

“ทัศนียภาพในความทรงจำ” ผลงานศิลปะทุกชิ้นที่จัดแสดงในสวนสาธารณะจิมมี่

ที่สร้างความประทับใจและจินตนาการอย่างไร้ขอบเขตแก่ผู้เยี่ยมชม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง [SET BOX]
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บ่าย ได้เวลาพอสมควรนำท่านนั่งรถไฟ เดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน เมืองทางฝั่งตะวันออกของไต้หวัน ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

เป็นเมืองใหญ่ท่ามกลางขุนเขา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม ทั้งภูเขา แม่น้ำ และทะเล

บรรยากาศดีมากๆอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-27 องศา 

นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ หรือ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ฮัวเหลียน หนานโถว

และไถจง นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว

ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน

เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว

จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง

บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน

แวะชม น้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน

จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน

ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น

ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่อ

งเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตา ด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่

หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก

เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว

สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง

เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา

เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม

นำท่านแวะชมอัญมณีที่มีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน

ชาวไต้หวันและชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันโดยรถบัส

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า

ฮาราจูกุแห่งไทเปหรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีแหล่งช้อปปิ้งตามตรอกซอกซอย

และเป็นแหล่งนัดเจอกันของวัยรุ่น มีร้านค้าร้านอาหาร แหล่งแฮงเอาต์  สินค้าที่นี่จะมีทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไป

และสินค้าแบรนด์เนม ยังมีร้านรองเท้าให้เลือกอีกมากมาย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก

รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEWBALANCE, PUMA, ADIDAS,

NIKE

ค่ำ **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**

ที่พัก Onetel Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ปล่อยโคมผิงซี - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM

POWER เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกาย

ให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี (PingxiLine)

อยู่ระหว่างสถานีซือเฟิ่นและสถานีต้าหัว ชื่อ“ซือเฟิ่น” ตั้งตามชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผู้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้

ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวซื่อเฟิ่นคือผู้คนชอบมาลอยโคม กันที่บนทางรถไฟ ใครอยากปล่อยโคมลอย

เขียนคำอธิษฐานเขียนเลยสี่ด้านเต็มๆหรือเขียนคำในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าโคม)

หรือเดินเล่นที่ถนนสายเก่าซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟ มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเ

ก่าๆ โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย

สมัยก่อนจิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่

การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป

เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำจนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงชื่อ"และ"อู๋เหยียนเตอะซัน

ซิว"ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จิ่วเฟิ่นมีกิจกรรม มากมาย

เช่นถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บ้าน สินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

ช๊อปปิ้งของกินของฝากขึ้นชื่อ เช่น ร้านบัวลอยเผือก,ร้านไอศกรีมโรล,ร้านลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน

พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล

และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา

รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และทั่วโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟู้ดไต้หวัน

ที่พัก The Loft Seaside หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง [BOX SET]

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

09.40 น. / 10.20

น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK

SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.35 น. / 13.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 16,900 4,500

27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563 16,900 4,500

05 - 09 มีนาคม 2563 16,900 4,500

12 - 16 มีนาคม 2563 16,900 4,500
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อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ -ไทเป - กรุงเทพฯ ไปกลับ •

ที่พัก 3 คืน พักห้องละ  2-3 ท่าน •

อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ)•

บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ •

ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. •

ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ 

•

รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น •

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าซักรีด•

ค่าทำหนังสือเดินทาง •

ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) •

ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว •

ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, •

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (เก็บเพิ่ม 800 บาท)•

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,400 NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ•

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า•

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 8,000 บาท ต่อท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ

หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

•

การยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว

ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

•

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป - กลับ•

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ กรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน•

กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ •

กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) จะต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน **ราคาไม่รวมค่าวีซ่า**•

หมายเหตุ
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ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7

วันก่อนการเดินทาง

•

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้•

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย

ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  

•

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

•

หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง

ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด

เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข  

•

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ

หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

•

การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง

สุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้

และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ

ในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัท ประกันทั่วไป) 

•

มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

•

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย

การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

•

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด

และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ

(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  

•

อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว

มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี

และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

•

ประกาศสำคัญ
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รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด

และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง 

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ

(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว

มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี

และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

***หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ

300 NT โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนำเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง**

•
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