EASY BLINK BLINK IN TAIWAN
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
31 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงาน)
17 – 22 พฤษภาคม 2561
27 – 31 พฤษภาคม 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900

พักเดี่ยว
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ราคาอืน
่ ๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสฯไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท ทาง
บริษัทไม่รวมค่าวีซ่าให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ดา่ เนินการขอวีซ่าเอง)

สายการบิน NOK SCOOT มีไฟล์ทบินวันละ 1 ไฟล์ท ซึ่งแต่ละวันจะมีเวลาบินที่แตกต่างกัน หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความ
ผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่ อยู่เหนือ
ความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

วันแรก
21.30 น.

23.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
*สาหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 00.20 – 05.10*
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 สายการบินนกสกู๊ต
(XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ่านวยความสะดวก
*สาหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 02.15 – 07.05*
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 สายการบินนกสกู๊ต
(XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ่านวยความสะดวก
(หมายเหตุ : หากลู กค้า ต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้ บริการตั้ งแต่ หน้า เคาเตอร์ไ ป
จนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)

วันที่สอง
00.20 น.
05.10 น.

02.25 น.
07.05 น.
เช้า

เที่ยง

สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
*สาหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 00.20 – 05.10*
เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) หลังผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน่าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
*สาหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 02.15 – 07.05*
เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น่าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) BOX SET
น่าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดทีไ่ ด้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของ
โลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มี
รูปทรงคล้ายคนก่าลังนั่งสมาธิ (ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน) มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee (李祖
原) เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เริ่มก่อสร้าง
ในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001
จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เหวยเจวีย
๋ น ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.
1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว เกิดแผ่นดินแยก แต่วัดจงไถฉานซื่อกลับไม่เป็นอะไรเลย
ยิ่งเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

เย็น
ค่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

หลังจากนั้นน่าท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูใ่ นเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวัน
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้่าสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว
33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบท่าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา จากนั้นน่าท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซา
จั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965
น่าท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้า
แห่งความส่าเร็จน่าท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาด
คนเดินที่มีร้านค้าครบครันจ่าหน่าย ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน เช่น
ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน ผลไม้สด
และอีกมากมาย
**อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นาท่านสู่ REN MEI FASHION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER – อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังอาหาร น่าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.)น่าท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพาย
สับปะรด ชื่อดัง รสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซือ
้ ฝากคนที่ท่านรัก
หลังจากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ
แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่
ต่าแหน่งผู้น่าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลีย
่ นเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมี
ขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังจากนั้นน่าท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย
สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนัน
้ ยังมีนาฬิหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม ให้ท่าน

เย็น
ค่า

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่า
ค่า
วันที่ห้า
เช้า
02.00 น.
06.20น.
09.20น.
05.00 น.
09.40น.
12.40น.

ได้เลือกซื้อ เครื่องสาอาง(COSMETIC CENTER) ชั้นน่าในไต้หวัน
จากนัน
้ น่าท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลิน (SHILIN NIGHT MARKET) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุด
และโด่งดังที่สุดในกรุงไทเป ของที่ขายที่นแ
ี่ ทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า
กระเป๋า ให้ท่านอิสระได้เลือกชม เลือกซือ
้ สินค้า
**อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นาท่านเข้าสู่ที่พัก RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
น่าท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มี
ชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานทีท
่ ่องเที่ยวที่ส่าคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่
ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันใน
อดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (หมายเหตุ: วัน
เสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6)
น่าท่านไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว (ประมาณ 1 ชม.) จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปใน
ทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้่าทะเล
ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนท่าให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งใน
รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ดเต้าหู้รัง
ผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี จากนัน
้ น่าท่านเดินทางไปชม ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของ
เมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่
หนักกว่า 660 ตัน ท่าหน้าที่กน
ั การ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ
อย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร
ต่อนาที

**อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นาท่านเข้าสู่ที่พัก RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) BOX SET
*สาหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 06.20 – 09.20 น.*
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..
*สาหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 09.40 – 12.40 น.*
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..


หมายเหตุ : ในกรณีที่มีลูกค้ามาจอยทัวร์ที่ไต้หวันโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า
CU CENTER
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 1,000 NTD(1,200 บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่
(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
1. ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวัน อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือ
การถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เนื่องจากเป็น
การเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
2.ในกรณีที่ลูกค้าไม่ลงร้านช้อปที่ไต้หวัน ซึ่งได้แก่ ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียมหรือ
ร้านนาฬิกา, ร้านเครื่องสาอาง, ร้านใบชา, DUTY FREE ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินลูกค้าที่ไม่เข้า
ร้านเป็นจานวนเงิน ร้านละ 800 NTD(960บาท)
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่อ งเที่ยวแห่งไต้หวันกาหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่ องเที่ยวได้รู้ จักคือ ศูนย์ เครื่ องประดับเจอร์ เนีย ม, ร้า นชาจีน, ร้า นขนมพายสั ปปะรด, ร้ านนาฬิกา, ร้า น
เครื่ อ งส าอาง, ฯลฯ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งบรรจุ ใ นโปรแกรมทั ว ร์ ด้ ว ย เพราะมี ผ ลกั บราคาทั ว ร์ จึ ง เรี ย นให้ กั บ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 3060 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้า
ร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน) ท่านต้องการซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **

-

ราคาทัวร์นี้รวม
ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จ่านวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งและน่าเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ช่านาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 1,000 NT (1,200 บาท) ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจ
ในการบริการ (เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

-

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน้่าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าส่าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
ค่าวีซ่า (ในกรณีที่ทางประเทศไต้หวันยกเลิกฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย)
หมายเหตุ
จ่านวนผู้เดินทางขัน
้ ต่่า 20 ท่านขึ้นไป
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผูป
้ ระสงค์เดินทางท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสารองที่นั่ง)
สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
ชาระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ่าเต็มจ่านวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป
๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ่าที่
นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจ่า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบิน
ข้อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ่าตัวข้าราชการ

หรือใบรับรองการท่างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

3. ผู้เดินทางที่ท่าเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน

บางกรณี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงิน NTD และเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบาง

กรณี

