TAIWAN SPECIAL DEAL
5Days 4Nights

GLORIA OUTLET แหล่ งช้ อปปิ ้ งแห่ งใหม่ ล่าสุดของไต้ หวัน
วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชาขึน้ ชื่อ และชมวิธีชงชา
เมืองเจียอี ้ อุทยานอารี ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชมป่ าสนพันปี เมืองไทจง ฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น ตึกไทเป 101 ช้ อปปิ ้ ง ซีเหมินติง

วันที่ 1

กรุ งเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน GLORIA OUTLET

11.00น.

13.40 น.

สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ROW R ประตู 8.เคาท์เตอร์ สายการบิน
ประจาชาติไต้ หวัน (CI) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการ
อาหารร้ อนบนเครื่ อง)
ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 832

18.20 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมือง
เถาหยวน แล้ วนาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง GLORIA OUTLETS แหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ล่าสุดของไต้ หวัน อิสระให้ ทกุ ท่าน
เลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้ ตาม
อัธยาศัย

พักที่

อิสระรั บประทานอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
โรงแรม TAO GARDEN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 2

ไทจง วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชา เจียอี ้

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ มีชื่อเสียงในด้ านการฝึ กสมาธินิกายเซนหรื อฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ ฮ่ยุ เห
นิงในจีน วัดแห่งนี ้ยังได้ รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายาน
ที่ธิเบต อีกทังยั
้ งเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สดุ ในไต้ หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี ้เป็ นรูปมือถือดอกบัว วัดจงไถฉาน เป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัด
ของไต้ หวัน เป็ นวัดใหญ่ประจาภาคกลางของไต้ หวัน เป็ นสถานที่สาหรับจาริ กแสวงบุญของชาวไต้ หวัน ใช้ งบประมาณการ
ก่อสร้ างกว่าหมื่นล้ านบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้ างตึก 101 มีโครงสร้ างที่แข็งแกร่ งมาก เมื่อปี 1999
เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงทาให้ หมูบ่ ้ านใกล้ วดั ถูกกลืนหายไปแต่วดั นี ้ยังคงอยู่

เที่ยง

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
จากนันเดิ
้ นทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้ หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี ้
จะมีจดุ สาคัญที่ทอ่ งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี ้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็ก
ที่สดุ ในโลก พร้ อมกับให้ ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซ้ าจั๋ง ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณริ มทะเลสาบสุริยนั จันทรา

จากนัน้ นาท่านกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ ขงจื ้อ นักปราชญ์ แห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่ง
ความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้ อยู่หน้ าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญ ไต้ หวันโดยระหว่างทางท่านจะ
สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั น้ ให้ ท่านแวะชิมชาขึน้ ชื่อ และชมวิธีชงชา ก่อน
เดินทางสู่ เมืองเจียอี ้
ค่า
พักที่

รั บประทานอาหาร เมนูสเต็ค+สลัดบาร์
โรงแรม SOUTH URBAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3

เมืองเจียอี ้ อุทยานอารี ซัน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่ าสนพันปี เมืองไทจง ฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ อุทยานอารี ซัน (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นาคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเกาะไต้ หวันตังแต่
้ สมัยที่ญี่ปนยั
ุ่ งปกครองอยู่มีทงนั
ั ้ กเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรง
บันดาลใจในการสร้ างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทังป่
้ าไม้ เทือกเขา ลาเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรี ยบไม่ได้
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ ครั ง้ หนึ่งในชี วิตต้ องมาเยื อนเดินชมป่ าสน 1,00ปี ทิวสนตัง้ เรี ย งตระหง่าน พริ ว้ ตามลมอย่างเป็ น
ธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ ในความทรงจาอย่างหาที่เปรี ยบไม่ได้ เวลาเดินทางลงจากเขาอารี
ซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจี ยอี ้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้ หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริ สทุ ธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้ นไม้ ใหญ่ที่มีอายุ
3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึง่ เป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบที่นาสายน ้า
จากสองจุดมารวมกันอยูท่ ี่ทะเลสาบแห่งนี ้ พร้ อมทังให้
้ ทา่ นได้ ชม สวนสนพันปี ซึง่ มีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่
แตกต่างกันไป ซึง่ ต้ นสนแต่ละต้ นมีอายุมากกว่าร้ อยปี

เที่ยง

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพืน้ เมืองบนอุทยาน
นาท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ ท่านได้ อิสระกับการช้ อปปิ ง้ เลือกซื ้อสิ่งของ
ที่ถกู ใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ

ค่า
พักที่

รั บประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สไตล์ ไต้ หวัน
โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 4

ไทจง ไทเป ร้ านพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก) ซีเหมินติง

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทาง โดยรถโค้ ช จากเมืองไทจงกลับสู่เมืองไทเป ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชัว่ โมง โดยรถโค้ ช สู่ เมืองไทเป นาทุก
ท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้ หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่ร้ ู จกั ไปทัว่ โลก
อิสระให้ ทุกท่านได้ ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนีย้ ังมีขนมอีกมากมายให้ ท่านได้ เลือกซือ้ เลือกชิม เช่น ขนมพระ
อาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็ นต้ น จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เหย่ หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาด
ที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้ วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่ อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกประกอบด้ วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้ าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้ าหู้
รังผึ ้งซึง่ มีชื่อเสียงทัว่ ทังเกาะไต้
้
หวัน และ ทัว่ โลก

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนทะเล
จากนัน้ นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนเก่ าจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัย จึงมีนกั ขุดทองจานวนมากพา
กันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่ งๆ ทาให้ จานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ ายออกไป เหลือทิ ้ง
ไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้ จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อูเ๋ หยียนเตอะซันซิว "
ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี ้
ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้ หวัน ทาให้ จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชี วิตชีวาอีกครัง้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินในการ
จับจ่ายซื ้อของกินที่แปลกตา อีกทังยั
้ งมีบวั ลอยเผือกที่โด่งดังที่สดุ ในไต้ หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดังเดิ
้ มไม่เหมือนที่ไหน ท่าน
สามารถซื ้อกลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี ้ยังมีสินค้ าอีกมากมายที่ทาให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สดุ ใน
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น ให้ ทุกท่านได้ ถ่ายรู ป ตามอัธยาศัย ( ในกรณี ท่ ีเดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วัน
อาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กาหนดจะต้ องเปลี่ยนเป็ นรถShuttle Bus เพื่อเดินทางขึน้ ลงจิ่วเฟิ่ นคะ )เมืองไทเป นาท่าน
เดินทางสู่ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมชมวิวชัน้ 89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมือง
ไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในไทเปอีกด้ วย ภายในตัวอาคารมีลกู ตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทา หน้ าที่กันการ
สัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สดุ ในโลก ด้ วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริ เวณที่ตงของ
ั้
ตึกนี ้ ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้ าและช้ อปปิ ง้ มอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง
บริเวณนี ้เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของไต้ หวัน เปรี ยบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรื อพารากอนของกรุงเทพฯ

ค่า
พักที่

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกาแพง
โรงแรม NEW CONTINIENTAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน กรุ งเทพ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จนได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไชน่ าแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI831
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

09.20 น.
12.00 น.

****************************************************

หมายเหตุ กรณี ที่ไต้ หวันยกเว้ นค่าวี ซ่าให้ นัน้ ทางไต้ หวันสงวนสิทธิ์ เฉพาะกรณี เป็ นวี ซ่านักท่องเที่ ยวเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ลูกค้ าต้ องใช้
พาสปอร์ ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยื่นวีซา่ ตามปกติ เนื่องเป็ นเทศกาล ทางบริ ษัทขอดาเนิน
เก็บพาสปอร์ ตก่อนวันเดินทาง เพื่อทาการพรี เช็คอิน เพื่อความสะดวกในการจัดที่นงั่ ก่อนการเดินทาง พาสปอร์ ตตังมี
้ อายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางนะคะ

อัตราค่ าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุต่ากว่ า12ปี )

พักเดี่ยวเพิ่ม

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน

4 – 8 NOV 2017

21,555.-

20,555.-

5,000.-

11 – 15 NOV 2017

21,555.-

20,555.-

5,000.-

25 – 29 NOV 2017

21,555.-

20,555.-

5,000.-

2 – 6 DEC 2017

22,555.-

21,555.-

5,000.-

9 – 13 DEC 2017

22,555.-

21,555.-

5,000.-

16 – 20 DEC 2017

22,555.-

21,555.-

5,000.-

27 – 31 JAN 2018

22,555.-

21,555.-

5,000.-

10 – 14 FEB 2018

22,555.-

21,555.-

5,000.-

3 – 7 MAR 2018

23,555.-

22,555.-

5,000.-

10 – 14 MAR 2018

23,555.-

22,555.-

5,000.-

17 – 21 MAR 2018

23,555.-

22,555.-

5,000.-

*** ราคานีย้ ังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 900 NTD /ทริป/ต่ อท่ าน***

การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลูกค้ าที่ต้องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสินใจซือ้ ทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน
หรื อตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่ อนตัดสินใจซือ้ ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ นะคะ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า อินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการ
ใช้ บริการ)
ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 900 NTD/ทริ ป/ต่ อท่ าน ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่
ความพึงพอใจ
-ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ )
เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึง่ เมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะ
ไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทังสิ
้ ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทาเรื่ อง
ขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ เว้ นแต่
1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช้ จ่ายอื่นใด
1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า ไปแล้ วหรื อมี
ค่าใช้ จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริงเท่านัน้
1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง และบริ ษัทฯ
จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริงเช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์
เที่ยวบินนันๆ
้

ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน

หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดย
ไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
ข้ อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซา่ เข้ า ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้

