TAIWAN THREE FEVER 5 D 4 N
เที่ยวครบจบที่เดียว 3 อุทยาน

CHINA AIRLINES(CI)

– อุทยานอารีซนั –- อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิว่
โปรแกรมพิเศษ +++

พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานอารีซัน ชมป่ าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ
พิเศษ 2..เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานทาโรโกะ อุทยานหิ นอ่อน นา้ ฉางชุน ถา้ นกนางแอ่น

พิเศษ 3...เที่ยวชม อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหิ นล้านปี รูปเศี ยรพระราชนี
เมนูพิเศษ +++

พิเศษ1.++เมนู เสี่ยวหลงเปาร้านดัง ติ่งไท้ฟง มิชลินสตาร์
พิเศษ2.++เมนู บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบู นานาชนิด พร้อมเครื่องดื่ม นานานชนิด
พิเศษ3.++เมนู ขึ้นชื่ อเมืองเจียอี้ “ ข้าวมันไก่ เมืองเจียอี้” , กุง้ นึ่ งซีอ้ ิว เหยหลิ่ว
วันแรก
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่
รวมขึ้ นตึก) –ซีเหมินติง
05.30 น.

08.35 น.
13.15 น.
เที่ยง

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 8 .เคาท์
เตอร์ S สายการบินไชน่ าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
และนาท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง)
ออกเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง
บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม
นาท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไต้หวัน สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รกั และศรัทธาของคนไต้หวัน
ซึ่ ง ใช้เ วลาในการสร้า งถึ ง 3 ปี โดยสร้า งเสร็ จ ในปี พ.ศ. 2523
ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้ นเหมือน
ท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ช้นั บน
ด้านในของอนุ สรณ์สถาน สาหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็ นไปตาม
วัฒนธรรมจีนตัวตึ กสีขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้ องสีฟ้า ผนั งทาด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวน
ดอกไม้สีแดงอยู่ดา้ นหน้า เป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็ นตัวแทนของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือด
เนื้ อที่สูญเสียไป เป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ

พักที่

จากนั้นนาท่านไปยัง (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์ตึก 101 ชั้น89 )ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์คของประเทศ
ไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบนั (อันดับในปี
2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็ นห้างสรรพสินค้า
ที่ รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ เช่น ALDO,
BOTTEGA VENETA, BURBERRY ,CALVINKLEIN , CHANEL ,
COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,
LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI, PRADA,POLO
,ROLEX , SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA เป็ นต้น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร เสี่ยวหลงเปา ร้านดังติง่ ไท้ฟง 101
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์
รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
โรงแรม C U HOTEL // GREEN WORLD HOTEL เมืองไทเป ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

ไทเป – นั ่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ าตกฉางชุน – ไทเป

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางทางสูเ่ มืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและกลับ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มี
ทัศ นี ย ภาพของหุ บ เขาและเทื อ กเขาสลับ ซับ ซ้อ นสวยงามแล้ว ยัง มี วัฒ นธรรมประเพณี ที่ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวเป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์
เลาะเลี ย บริ มหน้าผาของหุบเขาหิ นอ่อนไปตลอดแนว จุ ดชมวิวที่ น่าประทับใจในอุทยาน ได้แก่ ถ้ านก
นางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ถ้านกนางแอ่นเกิดจากการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลาธารลี่อทู าให้นกนางแอ่นกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีทศั นี ยภาพแปลกตาด้วยถ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็ นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิง
กว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก
เดิ ม เป็ นถนนสายเก่ า ส าหรับ คมนาคม ปั จ จุ บัน เปิ ดเป็ นเส้น ทางเดิ น ชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ เ ลี ย บริ ม หุ บ เขาให้
นักท่องเที่ยว สามารถสารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็ นอุโมงค์ใหญ่อนั ดับสองของโลก ผ่าน

คา่

เที่ยง

พักที่

เส้นทาง น้ า ตกฉางชุ น อนุ สรณ์สถานฉางชุ น จุ ดชมวิวอี กแห่ งหนึ่ งที่ มีทัศ นี ยภาพของหุ บเขาสลับซ้อน
สวยงามตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาธารลี่อู สะพานหินอ่อน
อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็ นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็ นหมู่บา้ นกลางหุบ
เขา เป็ นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ งที่มีธรรมชาติสวยงาม
รับประทานอาหาร ณ บนรถไฟ บริการ อาหารเซท เบนโต๊ะเซทบนรถไฟ พร้อมน้ าดื่ม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเปโดย รถไฟด่วน เส้นทางเดิม
โรงแรม C U HOTEL // GREEN WORLD HOTEL เมืองไทเป ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ไทเป –GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเครื่องประดับร้าน GERMANIUM มีคุณสมบัติแผ่อิออนลบ ทาให้เลือดลมเดินดี
ขึ้ น เพิ่มพลกาลัง ความกระปรี้ กระเปร่า ความสุข คลายความเครียด
ป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัว
หลังเจ็บป่ วยให้ส้นั ลง ฯลฯเครื่องประดับที่สามารถแผ่อิออนลบนี้ กาลัง
โด่งดังทัว่ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทัว่ เอเชีย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
นั กกีฬาอาชีพแทบทุกแขนงนิ ยมสวมใส่ ท่านสามารถเลือกซื้ อได้ที่นี่
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุด
หนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสาคัญที่
ท่องเที่ ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซา
จัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนั้น นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัด
เหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโต
หินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (Chiayi County) เป็ นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศ
มณฑลเจียอี้ มีลกั ษณะเป็ นพื้ นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้าน
หนึ่ งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้ เป็ นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ

เย็น

เที่ยง
บ่าย

คา่

พักที่

(National scenic area) ได้ แ ก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area,
และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้ นที่ดงั กล่าวล้วนมีทศั นี ยภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่าง
กันไป
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร ข้าวมันไก่ ขึ้ นชื่อเมืองเจียอี้
หลังจากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพักผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานใน
วันรุ่งขึ้ น
โรงแรม DAY HOTEL CHIAYI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เมืองเจียอี้ –นั ่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซนั –ป่ าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่นอ้ ง – แวะชิมชาอู่
หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานอารีซนั (ใช้เวลาในการเดินทางขึ้ นอุทยานประมาณ 2 ชั ่วโมง) นาคณะท่าน
นั ่งรถไฟโบราณชมอุ ท ยานเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่อเสี ยงที่ สุดของเกาะไต้ห วัน ตั้งแต่ ส มัยที่ ญี่ปุ่ นยัง
ปกครองอยู่มี ท้ัง นั ก เขี ย นและศิ ล ปิ นมากมายมาหาแรงบัน ดาลใจในการสร้า งผลงานที่ นี่ เนื่ อ งจากมี
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ลาเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่ อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่
ครั้งหนึ่ งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่ าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้ วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติ
ที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลง
จากเขาอารีซนั อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มี
ความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุทยานฯที่ มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศ
บริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่ง
เป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบที่นาสายน้ าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบ
แห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุม์ ีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาห
ลี่ซาน ระหว่างทางนาท่านแวะชิมชาอู่หลง ขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซาน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอีกด้วย

เที่ยง

คา่
พักที่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้ นเมืองบนอุทยาน
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและ
อาหารนานาชาติ สไตล์ Street Food ทาให้ดึงดูดทั้งนั กท่ องเที่ ยวและคนท้องถิ่ นได้มากมาย มีอะไร
น่ าสนใจสาหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้
กับ มหาวิ ท ยาลัย ฟ่ งเจี่ ย จึ ง มี สิ น ค้า เกี่ ย วกับ แฟชัน่ และวัย รุ่ น นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาขายในราคาไม่ แ พงมากด้ว ย สิ น ค้า ขึ้ นชื่ อ ได้แ ก่ รองเท้า กี ฬ า
ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บุฟเฟห์ ชาบู ชาบู
โรงแรม MOVING STAR HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ไทจง – ไทเป –พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิว่ เฟิ่ น – GLORIA OUTLET สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ไทเป นาทุกท่านแวะเยีย่ มชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของ
ไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รูจ้ กั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด
นอกจากนี้ ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก
ขนมต่างๆนานชนิ ด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้ อก่อนเดินทางกลับบ้าน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อน
ของน้ าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วย
โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้า

เที่ยง

อิสระ
23.15 น.
02.00 น.
บริการ

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทัว่ โลก
รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน กุง้ มังกร นึ่งซีอิ้ว
จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ
ชอง จึงมีนักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่ลดลง
อย่ า งน่ า ใจหาย ผู ้ค นพากัน อพยพย้า ยออกไป เหลื อ ทิ้ งไว้
เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว
" ทั ศ นี ยภาพภู เ ขาที่ ส วยงามในฉากภาพยนตร์ ไ ด้ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่
นอกจากนี้ ยังมีถนนคนเดิ นเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่ สุดในไต้หวัน
ทาให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้ อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยัง
มีบัวลอยเผื อกที่ โด่ งดังที่ สุดในไต้หวัน เนื่ องจากมีรสชาติ แบบดั้งเดิ มไม่เหมือนที่ ไหน ท่ านสามารถซื้ อ
กลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาว
ที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองเถา
หยวน นาท่านสนุ กกับการช้อปปิ้ งส่งท้ายที่ GLORIA OUTLETS สนุ กกับการช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายใน
ราคาสุดพิเศษ
รับประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
เหินฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837
ถึ งท่าอากาศยาน สุ วรรณภู มิก รุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อ มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ ใ ช้

ช่วงการเดินทาง
ขั้นต ่า 20 ท่าน

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

ห้องพักเดี่ยว

21 – 25 FEB 2018

26,888.-

4,500.-

7 – 11 MAR 2018

27,888.-

4,500.-

14 – 18 MAR 2018

27,888.-

4,500.-

หมายเหตุ บริษทั ฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่ อนการเดินทางในกรณีท่ี มีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตาม
รายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้ อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาท)ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวติ ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่าง
ด้าวต่าง
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จา่ ย 3 %

 ทิปไกด์และคนขับ รวมเป็ น 900 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของ
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็ นสมควร
 เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง
20 วัน ( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมือ่ จองและ
จ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง
ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะ
ไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จา่ ยอื่นใด
1.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยืน่
วีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จา่ ยอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จา่ ยเฉพาะเท่าที่จา่ ยไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม
ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของ
ภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จา่ ยไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวี
ซ่า เป็ นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุป๊ ที่มีการการันตี
ค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะ
ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่ วีซ่าเข้า
ทุกครั้ง

ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริษทั จะไม่รบั ผิ ดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

