ทัวร์ไต้หวัน : รหัส TPE397

SIGNATURE TAIWAN 5D3N
มหัศจรรย์อาลีซาน

☛ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่ าสนพันปี
☛ ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อุทยานเหย๋ หลิว่ – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่ น – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค
☛ ช้ อปปิ้ งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์ มาร์ เก็ต
☛ บินตรงสู่ ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นา้ หนักกระเป๋ า 20 KG
☛ พักเจียอี้ 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เทีย่ วเต็มไม่ มีอสิ ระ

วันแรก

กรุ งเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมทีพ่ กั

📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขา
ออก สายการบิ น Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษ ทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็ ค
23.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
Thai Lion Air โดยมี เจ้าหน้าที่ ข องบริ ษ ทั ฯคอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็ คเอกสารและ
19.30 น.
✈ออกเดินทางสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL394
สัมภาระก่อนการเดินทาง
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
00.15 น.
ถึ งท่ า อากาศยานนานาชาติ เถาหยวน ไต้ ห วัน หลัง ผ่านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้าเมื อ งและศุ ล กากรเรี ย บร้ อยแล้ว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (เวลาที่ไต้หวันเร็ วกว่าไทย
1 ชัว่ โมง)
พักที่
โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
16.30 น.

วันทีส่ อง

เถาหยวน - ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้

เช้ า 23.30 น. สมาชิ
รับประทานอาหารเช้
กทุกท่านพร้ อมกัานณณห้ท่อางอาหารโรงแรม
อากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
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โดยมีเจ้ารหน้
องบริ ษอทั ฯคอยต้
อนรั(Sun
บและอ
านวยความสะดวกในการเช็
คเอกสาร เป็ น
่ ทะเลสาบสุ
จากนั
เดิ นทางสู
ิ ยันาจัทีน่ขทราหรื
ซั นมูนเลค
Moon
Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว
และสัมภาระก่อนการเดินทาง
แหล่ งน้ าที่ มีขนาดใหญ่ที่สุ ดของไต้หวัน เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวอีกจุ ดหนึ่ งที่ เป็ นที่ นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ
ทะเลสาบแห่ งนี้ จะมี จุดสาคัญที่ ท่องเที่ ยวมากมาย นาท่านล่ องเรื อชมบรรยากาศและชมสี เขียวมรกตของน้ าใน
ทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากพร้อมกับให้ท่านนมัสการพระ
อัฐิที่อญั เชิญมาจากชมพูทวีปและรู ปเคารพของ พระถังซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง

เทีย่ ง
บ่ าย

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้า
แห่ งความซื่ อสัตย์วดั นี้ เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผา่ นมาแต่ในปี ค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยูภ่ ายใต้อาณานิ คม
ของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุ นงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคาร
ยิง่ ใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้ อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแล้วนาไปแขวน
ที่กาแพงวัด เชื่อว่าจะทาให้ครอบครัวปลอดภัยร่ ารวยเงินทอง การเรี ยนสาเร็ จ และความรักหวานชื่ นโดยระหว่าง
ทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเจียอี้ ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของไต้หวัน มีทิวทัศน์ลอ้ มรอบด้วยภูเขาด้าน
หนึ่ งและอีกด้านหนึ่งติดกับทะเล เมืองนี้มีแหล่งอุทยานแห่งชาติท้ งั หมด 3 แหล่ง ได้แก่ Alishan National Scenic

Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ล ะที่ จะมี ความงดงามที่
แตกต่างกันไป
ค่า

🍴 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการด้ วยอาหารจีน

พักที่

โรงแรม Hotel Hi มาตรฐานระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เจียอี้ - อ ุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นัง่ รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง
- ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
23.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
Thai Lion Air โดยมี เจ้าหน้าที่ข องบริ ษ ทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็ คเอกสารและ
สัม้ ภาระก่
อนการเดิ
นทาง
่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน
จากนั
นนาคณะเดิ
นทางสู
อาลี ซ านเป็ นที่ ตดั ต้นไม้ส นไซเปรส ล้วนแต่ เป็ นต้นที่ มี ขนาดใหญ่ และใช้เวลาปลู ก นาน หลังจากนั้นรั ฐบาล
ไต้หวันจึงประกาศให้อารี ซานเป็ นเขตป่ าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ
เกาะไต้หวัน ด้วยความสู งของเขาอาลีซ าน กว่า 2,663 เมตร ทาให้ตอ้ งเตรี ยมตัวเป็ นพิเศษในเรื่ องสภาพอากาศ
เพราะอุณหภูมิจะต่ากว่าปกติ **สาหรับท่ านทีเ่ มารถ แนะนาให้ ทานยาแก้ เมาในช่ วงก่ อนขึน้ อุทยานอาลีซัน **เดิน
เที่ยวชมป่ าสนพันปี เป็ นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ตอ้ งทาให้ทุกท่านร้องว๊าวตลอดทาง เพราะต้นสนแต่ละต้นมี
อายุร่วมพันปี สู งลิ่ วขึ้ นสู่ ทอ้ งฟ้ า และไม่ใช่ มีเพียงต้นสองต้นเท่านั้นที่ นี่เป็ นป่ ารวมต้นสนไว้ในที่ เดี ยว จึ งไม่
แปลกที่อาลีซานจะได้รับการอนุ รักษ์ให้เป็ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติของไต้หวัน ไม่ พลาดไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณ
อาลีซาน ชมป่ าสนพันปี

เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน

นาทุกท่านแวะชิ มชาอูหลงที่ ร้ านใบชา ชาที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่ วยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสู งเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมซื้ อกลับเป็ น
ของฝากชนิดหนึ่ง
จากนั้น

นาท่านไป ช้ อปปิ้ งตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตแห่ งนี้ มีความเป็ นมามากกว่าร้อยปี เป็ นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นที่ชื่นชอบมากที่สุดของคนไต้หวัน ตั้งอยูด่ า้ นหลังของมหาวิทยาลัยฝ่ งเจี่ย เป็ นแหล่ง
รวมตัวของคนทุ ก เพศทุ ก วัย รวมไปถึ ง นัก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นตลาดคนเดิ น ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้า ครบครั น ทั้ง เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง และอาหารทานเล่ นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึ นชื่ อของที่ นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ ทอดDevil กุนเชี ยง
เสต็กเนื้อ และเต้าหู ้เหม็น รวมไปถึงแบรน์รองเท้า แบรน์ดงั โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไต้หวันถูกกว่าไทย
แน่นอน เพือ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช๊ อปปิ้ ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

โรงแรม Hotel Half หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

เช้ า

จากนั้น

เมืองไทเป–ร้ านพายสั ปปะรด–อุทยานเหย๋ หลิว่ –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น-เจอร์ เมเนียม-อนุสรณ์ สถานเจียงไค
เช็ค-ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นสู่ กรุ งไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยูท่ างตอนเหนื อ แม้จะเป็ นเมืองเล็กแต่เป็ นเมืองที่ เจริ ญ
ที่สุดและเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
นาทุ กท่านแวะชิ ม ขนมพายสั ปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็ นขนมชื่ อดังประจาชาติ ของไต้หวันที่มี เอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีรสชาติ กลมกล่อม แป้ งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ ยงั มีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่ น
พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้าน

จากนั้น

เทีย่ ง

นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานเหย๋ หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิ โลเมตร ความ
งดงามของอุทยานหิ นอยู่ตรงรู ปทรงของหิ นที่ ถูกกัดกร่ อนตามธรรมชาติ ทาให้หินที่อยู่บริ เวณนี้ มีรูปทรงต่างๆ
เช่น รู ปเสื อดาว รู ปเห็ด รู ปรองเท้า แต่กอ้ นหิ นที่ได้รับความนิ ยมและคนต่อแถวรอถ่ายภาพด้วยมากที่สุด คือ หิ น
เศียรราชิ นี เป็ นหิ นที่รูปทรงสวยงามที่สุด เชื่ อกันว่ามีอายุกว่า 4พันปี ส่ วนที่เรี ยกว่าเศียรราชิ นีเพราะ ส่ วนบนของ
หิ นได้แตกออกทาให้รูปทรงคล้ายกับด้านข้างของพระราชินีเอลิซาเบธ

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารด้ วยเมนูซีฟู้ด
จากนั้นเดิ นทางสู่ หมู่ บ้ านโบราณจิ่ ว เฟิ่ น ในสมัยก่ อนเคยเป็ นเมื องที่ มี ความรุ่ งเรื องมาก เพราะเป็ นเหมื องแร่
ทองคามากก่อน จึงทาให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ ธาตุกนั มากมายจนในที่สุดจานวนแร่ ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลย
ย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็ นอยูแ่ บบดัง่ เดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็ นบ้านเรื อนแบบเก่าๆ มีโรงน้ า
ชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้ านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มี ภาพยนตร์ Animation เรื่ องดังจากค่าย Studio Ghibli
เรื่ อง Spirited Away มาถ่ายทาที่น้ ีจึงทาให้หมู่บา้ นโบราณแห่งนี้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง

จากนั้น

จากนั้น

นาท่านเที่ยวชม ศู นย์ เจอร์ เมเนียม เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่ างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ นเครื่ องประดับล้ าค่าของคนไต้หวัน
มาตั้งแต่ในอดีต
นาท่านสู่ อนุสรณ์ เจียงไคเช็ ค เป็ นสถานที่หลักที่ตอ้ งมาของเมืองไทเป และยังเป็ นสัญลักษณ์ของไต้หวัน อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็ นการราลึ กและเทิดทูน อดี ตประธานนาธิ บดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ ฒั นา
ความเจริ ญให้กบั ไต้หวันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้าน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตาม
สถาปั ตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่ รงกลางของจตุรัสเสรี ภาพ และด้านหน้ามีบนั ไดจานวน 89 ขั้น เท่ากับ
อายุของท่านประธานาธิ บดี และภายในจะมี รูปปั้ นสาริ ดของท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซึ่ งจะมีทหารยืนเฝ้ าไว้2
นาย นอกจากนั้นยังมี นิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่ วงชี วิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของ
เครื่ องใช้ต่างๆไว้จดั แสดงอีกด้วย

นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องเจี ยอี้ ให้ ท่ านได้ ช้ อปปิ้ งย่ านซี เหมิ นติง หรื อสยามสแควร์ ไต้ ห วัน อิ ส ระช้อปปิ้ งสิ น ค้า
หลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชั่นแบรนด์ ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็ นต้น
เพือ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิม่ จุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
จนได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพือ่ เดินทางกลับ

วันที่ห้า
01.25 น.
04.25 น.

สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง)
✈นาคณะท่ านสมาชิ กเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL395
(ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้ อมความประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

❖ หมายเหตุ...กรณีทไี่ ต้ หวันยกเว้ นค่ าวีซ่าให้ น้ ันทางไต้ หวันสงวนสิ ทธิ์เฉพาะกรณีเป็ นวีซ่านักท่ องเทีย่ วเท่ านั้นเพราะฉะนั้น
ลูกค้ าต้ องใช้ พาสปอร์ ตเล่ มแดงในการเดินทางเท่ านั้น ....หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยืน่ วีซ่า(มีค่าใช้ จ่าย)

กาหนดวันเดินทาง 2562
เสาร์ -พุธ
พุธ-อาทิตย์
ศุกร์ -อังคาร
พฤหัส-จันทร์
พฤหัส-จันทร์
ศุกร์ -อังคาร
เสาร์ -พุธ
พฤหัส-จันทร์
พฤหัส-จันทร์

20 - 24 เม.ย. 62
24 - 28 เม.ย. 62
26 - 30 เม.ย. 62
19 - 23 ก.ย. 62
26 - 30 ก.ย. 62
04 - 08 ต.ค. 62
12 - 16 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
24 - 28 ต.ค. 62

ราคา
ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดีย่ ว

13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
14,555
15,999
14,555
14,999

13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
14,555
15,999
14,555
14,999

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

*ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน
ชาระทีส่ นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ ได้ บังคับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน ชาระทีส่ นามบินดอนเมืองในวัน
เดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
**ไม่ ได้ บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้ อมหน้ าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง และ
ชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
**กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. หากลูกค้ าทาจองเกิน 20 ท่ าน ท่ านที่ 21 เป็ นต้ นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่ าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่ าน
แม้ ว่าท่ านจะจองทัวร์ มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ให้ ชาระเพิม่ ตามเงื่อนไขของบริษัท
3. เมื่ อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถื อว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

ธนาคาร

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
สาขา
ชื่อบัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่ อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ ายมัดจา
แล้ ว ถ้ าผู้ จองยกเลิก จะไม่ มี ก ารคื นค่ ามั ด จาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้ว ( ไม่ นับ รวมวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่า
ทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด

2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อ
มีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง และบริ ษทั ฯ
จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูก
ทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิ น จะไม่มีการคืนเงิ นใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่ อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อการใช้งานไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯ รั บ เฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ในกรณี ที่ ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษ ทั ฯ ก่ อนทุ ก ครั้ง มิ ฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุ ณาเช็ คเรื่องการยืน่ วีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
-กรณีลูกค้ าทีต่ ้ องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสิ นใจซื้อตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ทชี่ าระกับผู้จัด เป็ นการชาระขาดก่ อนเดินทางและผู้จัดได้ ชาระต่ อ
ให้ กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ ทีย่ วต่ างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทาง
หรือใช้ บริการตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ
ประเทศไต้ หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้
ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่องเทีย่ ว กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่องเทีย่ ว
ทัว่ ไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั
นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน หรือหากท่านต้ องการแยกตัว
ออกจากคณะ ณ วันทีม่ ีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 600
NTD/ท่าน/ร้ าน
***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วซี ่ า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าทีเ่ กิดขึน้ ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ***

