TAIWAN – FJL06 - อาลีซาน 4D3N (CHINA AIRLINES)

สุขใจด้วยราคาพิเศษ
•

ขึน้ เครื่ องสนามบินสุวรรณภูมิ

•

บินเช้ า กลับ มืด เที่ยว สุดคุ้ม

•

นา้ หนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

•

บริการอาหารร้ อนบนเครื่ อง

•

อาหารครบทุกมือ้

•

เที่ยวครบ 4 เมืองชื่อดัง
ไทเป ไถจง เจียอี ้ จีหลง

วันแรก

กรุงเทพฯ-ไทเป – หมูบ่ ้านสายรุง้ – เมืองเจียอี้

06.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สาย
การบิ น CHINA AIRLINES เจ้าหน้าทีค่ อยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

08.30

นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิ นที่ CI 838 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในระหว่างการเดินทาง)
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13.00

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ
นาท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งตัง้ อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติและ
ทัศนียภาพของไต้หวันตลอดสองข้างทาง เมื องไถจงเป็ นเมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของไต้ห วัน ปั จจุบนั เป็ นศูน ย์
วัฒนธรรม ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน จากนี้ ยงั เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจงเป็ นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้าน
สายรุง้ เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็ นทีอ่ ยู่
อย่ างถาวรและมีแต่ ค วามเงีย บเหงา ท าให้ต่ อมา นายหวง หยุ ง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่ านศึก ที่จึงได้สร้า ง
ภาพวาดที่ถือ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของภู มิท ัศ น์ ท างวัฒ นธรรมที่
สวยงามและยังสร้างความมีชวี ติ ชีวาจากสีสนั ของภาพวาด ที่
เริม่ จากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บา้ น
สายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกีย่ วกับบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงใน
ทีว,ี พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพืน้ เมือง เป็ นต้น จากนัน้ นา
ท่านเดิน ทางลงจากเขามาสู่ เมื อ งเจี ย อี้ ซึ่งเป็ น เมืองที่เป็ น
ทีต่ งั ้ ของอุทยานอาลีซาน

คา่

รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษสเต็กจานร้อน+สลัดบาร์
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL 3.5* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตาม
อัธยาศัย

วันที่สอง

อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – เมืองไถจง – ชิ มชาอูหลง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – แช่น้าแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายใน
ห้องพัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน ซึง่ เป็ นจุดท่องเทีย่ วที่ สาคัญและสวยงามอีกทีห่ นึ่งของเกาะ
ไต้หวันทีท่ ุกท่านไม่ควรพลาด นาท่านเที่ยวชมธรรมชาติ บนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสทุ ธิ ์ ชื่นชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ทม่ี อี ายุ 3,000 ปี ฯลฯ จากนัน้ ให้ท่านนัง่ รถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทัง้ ให้ท่านได้ชมสวนสน
พันปี ทีม่ สี นหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ ต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้
ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
หลังอาหาร นาท่าน ชิ มชาอู่หลงภูเขาสูง ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองไถจง ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางทีส่ วยงาม นาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาดทีม่ ชี ่อื เสียงของเมือง
ไถจงและเป็ นถนนคนเดินทีม่ รี า้ นค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดพบ

คา่

รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษสุกี้ชาบู เชียนเย่
Page 2 of 8

www.plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

E-mail: sv@plan-travel.com

TAIWAN – FJL06 - อาลีซาน 4D3N (CHINA AIRLINES)

จากนัน้ นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั FRESH FIELDS 5* แช่น้าแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่สาม

ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ นหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป
101 (ไม่รวมบัตรขึน้ ตึก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึง่ มีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัง้ อยู่ในเขตซันมูนเลกเนชันแนลซี
่
นิกแอเรีย ซึง่ การท่องเทีย่ วไต้หวันได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่
24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ จากผืนน้ าสู่ยอดเขา ทีน่ ับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทาให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอัน
ไพเราะว่า “สุริยนั -จันทรา” จากนัน้ นาท่าน นมัสการรูปปั น้ ของพระถังซัมจั ๋ง ทีไ่ ด้อญ
ั เชิญประดิษฐานกลับมาทีว่ ดั
เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิ บดี
หลังอาหาร นาท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวิ นหวู่ ซึง่ ถือเป็ นเทพ
เจ้าแห่งภูมปิ ั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองไทเป เพื่อนาท่านเดินทาง
สู่ ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึน้ ชื่อของไต้หวัน จากนัน้ นา
ท่านชม ตึ กไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึ ก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
ศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร และได้รบั การออกแบบ
โดยวิศวกรชาวไต้หวัน ซึง่ ภายในตัวอาคารจะมีลกู ตุ้มขนาดใหญ่น้าหนักกว่า 660 ตันทาหน้าทีก่ นั
การสันสะเทื
่
อนของ แผ่นดินไหวและมีการตัง้ ระบบป้ องกันวิ นาศกรรมทางอากาศอย่างดี ทีต่ วั
อาคารจะมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และทีน่ ่ยี งั มีลฟิ ท์ทม่ี คี วามเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที

คา่

รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึน้ ชื่อของไต้หวัน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

หมู่บา้ นโบราณจิ่ วเฟิ้ น – อุทยานเหย่หลิ่ ว - ศูนย์สร้อย Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมิ นติ ง
– กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่ วเฟิ น ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่ วเฟิ้ นเคย
เป็ นแหล่งเหมืองทองทีม่ ชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัย โบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ าคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะ
เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของร้านค้า ร้านอาหาร
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ของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้ เลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้ าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ ว ซึง่ จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะ
เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาดทีม่ ชี ่อื เสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่ง เกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเล ลมทะเล และ
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนว
หินตามชายฝั ง่ ในรูปร่างทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง
ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รงั ผึง้ และที่โดดเด่นมีช่อื เสียง
มากทีส่ ดุ ก็คอื “เศียรราชิ นี”
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟ้ ดู
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไป ชมศูนย์ Germanium เป็ นสร้อย มีพ ลังพิเศษสามารถปรับ สภาพประจุลบ-บวกใน
ร่า งกายให้ สมดุ ล ให้ร่ า งกายเป็ น ปรกติ ระบบไหลเวีย นโลหิต ดี ช่ ว ยให้ ร่า ยการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อ ยและ
นอกจากนัน้ ยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทัวโลกให้
่
ท่านได้เลือกชมนาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซึง่ เป็ นแหล่งรวมรูปภาพ สิง่ ของต่างๆ ที่เป็ นประวัตแิ ทบทัง้ หมดเกีย่ วกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตัง้ แต่สมัยทีย่ งั
เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตาแหน่ งผู้นาประเทศ นอกจากนัน้ ท่านยังจะได้พบกับ การเปลี่ยนเวร
ทหารรักษาการหน้ารูป ปั ้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่ จะมีขน้ึ ทุก 1 ชัวโมง
่
บนชัน้ 4 ของอนุ สรณ์แห่งนี้ จากนัน้ ให้
ท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซี เหมิ นติ ง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทงั ้ แหล่งเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมสไตล์
วัยรุ่น กระเป๋ า ของฝากคนทีท่ ่านรัก รองเท้ายี่หอ้ ต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ท่ดี งั จากญี่ป่ ุน รวมทัง้ ยี่ห้อต่างๆ
เช่ น New Balance Puma Adidas Nike แต่ ในส่วนของราคาที่ป ระเทศไต้ห วัน ถือ ว่ าถู ก ที่สุด ให้ อิสระช้อ ปปิ้ งตาม
อัธยาศัย

คา่

รับประทานอาหารคา่ เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
หลังอาหาร นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

22.25

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิ นที่ CI 837

01.15

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขและราคา

ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักท่ านเดีย่ ว จ่ ายเพิม่

08 – 11 FEB’18

21,999

21,999

21,999

20,999

3,700

21,999

21,999

21,999

20,999

22,999

22,999

22,999

21,999

22,999

22,999

22,999

21,999

24 – 27 FEB’18
03 – 06 MAR’18
07 – 10 MAR’18

3,700
3,700
3,700

Page 4 of 8
www.plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

E-mail: sv@plan-travel.com

TAIWAN – FJL06 - อาลีซาน 4D3N (CHINA AIRLINES)

22,999

22,999

22,999

21,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

05 – 08 MAY’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

12 – 15 MAY’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

19 – 22 MAY’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,7900

23 – 26 MAY’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

25 – 28 MAY’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

27 – 30 MAY’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

23,999

23,999

23,999

22,999

15 – 18 SEP’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

22 – 25 SEP’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

29SEP-02OCT’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

06 – 09 OCT’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,700

29MAR-01APR’18
20 – 23 APR’18
21 – 24 APR’18
27 – 30 APR’18
29APR-02MAY’18
01 – 04 MAY’18

30MAY–02 JUN’18
02 – 05 JUN’18
09 – 12 JUN’18
16 – 19 JUN’18
20 – 23 JUN’18
27 – 30 JUN’18
07 – 10 JUL’18
14 – 17 JUL’18
18 – 21 JUL’18
21 – 24 JUL’18
02 – 05 SEP’18

3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700

3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700

**กรุ ณาอ่ านสั กนิดก่ อนจอง เนื่ องจากการเดิ นทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดิ นทาง
ทัว่ ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื่องจาก หนังสื อเดินทางข้าราชการ
ไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่งสาเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์
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และหากวันที่เดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาเนากับทางบริ ษทั ไว้ หรื อนาหนังสื อเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทาง
บริ ษ ัท ทราบล่ วงหน้าและถ้าหากหนังสื อเดิ น ทางของท่ านมี อ ายุการเดิ น ทางน้อยกว่า 180 วัน นับ จากวัน เดิ น ทาง ทางบริ ษ ัท ไม่ ส ามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ หากท่ านโดนปฏิ เสธจากสายการบิ น หรื อตารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึ งเรี ยนให้ลูกค้าทุ กท่านรับทราบ
กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

**ราคานีร้ วมภาษีนา้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึน้ หลังจาก
วันที่ 01 มกราคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้น**
สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดา
แนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ **
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่ านต่ อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นา้ หนัก 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
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9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
ชีวติ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
อัตราไม่ นรี้ วม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าน้ าหนักเกินจากสายการบินกาหนด เกินกว่า 30 กิโลกรัมและ
มากกว่า 1 ชิ้น ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุ ดหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง
เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่าผูใ้ หญ่) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขในการสารองทีน่ ั่ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนาหนังสื อเดินทางและชาระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทาการจอง สาเนาหนังสื อเดินทางต้องมีอายุ
เหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
-งวดทีส่ อง ก่ อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสาหรับการจอง
* สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* กรณี เปลี่ยนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะ ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน กรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ที่ทางสายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้ าร้อน ให้บริ การฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุที่มี
โรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู้มเี กียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดิ น ทางที่ มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การ
ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน,
สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิ เสธออกวีซ่าจากกงสุ ลและ / หรื อส่ วนงานที่ เกี่ ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทู ต
รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯมีความคุม้ ครองและประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขที่
บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก
หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางไม่ปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่ มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจาเป็ นหรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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