(AT) SDT09 ทัวร์ไต ้หวัน TAWAN BEST SELLER 4 วัน 3 คืน (CI)

TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N
ไต้หวันเที่ยว 2 อุทยานดัง อุทยานเหยหลิ่ว–อุทยานอารีซนั
ไทเป-ทะเลสาบสุริยนั จันทรา–อุทยานอารีซนั -อุทยานเหยหลิ่ว
เมนูพิเศษ ...บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบู HOT POT น้าซุปหมาล่า, และ ขนมหวานนานาชนิด
ไอศครีม HAAGEN-DAZS, เครื่องดื่มนานชนิด , เบียร์ไต้หวันไม่อน้ั
พิเศษ +++.. อาบน้าแร่ ห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่อยล้า 1 คืน

เดินทางโดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

(AT) SDT09 ทัวร์ไต ้หวัน TAWAN BEST SELLER 4 วัน 3 คืน (CI)

(AT) SDT09 ทัวร์ไต ้หวัน TAWAN BEST SELLER 4 วัน 3 คืน (CI)

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมืองเจียอี้ -ตลาดกลางคืนพื้ นเมือง

05.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ROW S
ประตู 8 สายการบินประจาชาติ CHINA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ มีบริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI838
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เมืองหนึ่ งในภูมิภาคไต้หวันตอนกลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมหลาย
แห่ง เมืองนี้ ขึ้ นชื่อเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ.
บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม
นาท่าน ช้อปปิ้ ง ตลาดกลางคืน wenhua road night market เป็ นตลาดกลางคืนที่นี่ไม่ใหญ่มาก แต่ มี
ขายอาหาร เสื้ อผ้า รองเท้า ของจุกจิก อาหารมีประปราย ได้ลองลูกชิ้ นปลาหมึก หอยอบชีส และไก่
ปิ้ ง อร่อยทั้งสามอย่าง ที่ติดใจมากก็ไก่ค่ะ เค้าเอาเนื้ อไก่มาห่อด้วยหนังแล้วเอาไปปิ้ งให้สุก หนังกรอบ
นิ ดๆ ให้ท่านได้ทดลองอาหารพื้ นเมือง ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวมันไก่เมืองเจียอี้ ขึ้ นชื่อ
โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

08.35 น.
13.15 น.

บ่าย

เย็น
พักที่
วันทีส่ อง
มาร์เก็ต
เช้า

เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซนั – ป่ าสนพันปี – นั ่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจีย่ ไนท์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นนาท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาคณะท่านนั ง่ รถไฟ
โบราณชมอุทยานเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่ สุด ของเกาะไต้หวัน เนื่ องจากมีธรรมชาติ ที่
สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ลาเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่ ง
ในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่ าสน 1,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้ วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติที่
สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทาง
ลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุ ด ของ
ไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก
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เทีย่ ง

ค ่า
พักที่

สัม ผัส อากาศบริ สุ ท ธิ์ ชื่ น ชมทะเลหมอก ต้น ไม้ใ หญ่ ที่ มี อ ายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุ ท ยานยังมี
ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบที่นาสายน้ าจากสอง
จุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ ์
มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี จากนั้ นให้ท่านได้แวะชิมชา
ขึ้ นชื่อ ของอุทยานอารีซนั
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้ นเมืองบนอุทยาน
นาท่านสู่ ตลาดฝงเจีย่ ไนท์มาเก็ต ตลาดนั ดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับ
การช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูก
กว่าเมืองไทยแน่ นอนๆ
อิสระรับประทานอาหารเย็น เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะ
รด-ช้อปปิ้ งซีเหมินติง
เช้า

เทีย่ ง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นเดินทางสู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของ
ชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง
33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการ
รูปเคารพของ พระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ที่ต้งั อยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนั้ น นา
ท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปั ญญา และเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้ห วัน โดยระหว่ า งทางท่ า นจะสามารถชื่ น ชมทัศ นี ย ภาพอันงดงามของทะเลสาบสุ ริ ยัน จันทรา
ระหว่างทาง ให้ท่านแวะชิมชาพื้ นเมือง ขึ้ นชื่อ ชมวิธีการชงชา ให้ท่านได้เลือกซื้ อกลับเป็ นของ
ฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธิบดี
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ไทเป ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง นาทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพาย
สับปะรด ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่ อมจนเป็ นที่รูจ้ ักไปทัว่ โลก
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เย็น

พักที่

อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ..บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบู ซุปหมาล่า HOT POT
เนื้ อวัวเกรด พรีเมี่ยม กุง้ ปู และ ขนมหวานนานาชนิด ไอศครีม HAAGEN-DAZS, เครือ่ งดื่มนาน
ชนิด , เบียร์ไต้หวันไม่อ้นั
จากนั้ นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่ งช้อปปิ้ ง ซีเหมินติง เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ในกรุ งเทพฯ
แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย
อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย
โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ไทเป – GERMANUIM – ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้ นตึก) – อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บา้ นจิว่ เฟิ่ น
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เช้า

เทีย่ ง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนา ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็ นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุ ลใน ซึ่ ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วย
ให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่ โลกให้
ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าชนิ ดอื่นให้ท่านได้เลือกชม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้ นตึก) แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า ตึกระฟ้ า
แห่งนี้ มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถ
ทนทานต่อการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ว
ที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู กุง้ นึ่งซีอ๊วิ + อาหารจีนสไตล์ไต้หวัน
นาท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็ม
ไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเลลมทะเล และการ
เคลื่ อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ
รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทัว่ โลก
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นาท่านสู่ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์
ชอง จึงมีนักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่
ลดลงอย่างน่ าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้ งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้
จิ่ ว เฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ า ยท าภาพยนตร์ ทัศ นี ย ภาพภูเ ขาที่ ส วยงามในฉากภาพยนตร์ไ ด้ดึ ง ดูด
นั กท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในไต้ห วัน ทาให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นใน การ
จับจ่ายซื้ อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบวั ลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่ องจากมีรสชาติแบบ
ดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหนท่านสามารถซื้ อกลับมาเป็ นของฝากได้นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทา
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยจน
ได้เวลาอันสมควร
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็น เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง และเลือกรับประทานอาหารขึ้ นชื่อ
ของหมู่บา้ นจิว่ เฟิ่ น
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเถาหยวน
22.35 น.
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่ าแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ CI837
(มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ งบิน)
01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

กาหนดการเดินทาง
(APR - OCT 2019)
CI838 BKK-TPE 08.35-13.15
CI837 TPE-BKK 22.35-01.20

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กพักกับ
ผูใ้ หญ่
2 ท่าน
(ไม่มีเตียง
เสริม)

เด็กพักกับ
ผูใ้ หญ่
2 ท่าน
(ไม่มีเตียง
เสริม)
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พักเดี่ยว
เพิม่

จานวนที่
นั ่ง
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19 -22 APR 19
03 – 06 MAY 19
10-13 MAY 19
24 – 27 MAY 19
31 MAY-03 JUN 19
14 – 17 JUN 19
21 – 24 JUN 19
28 JUN – 01 JUL 19
05 – 08 JUL 19
12 – 15 JUL 19
26 – 29 JUL 19
02 – 05 AUG 19
09 -12 AUG 19
16 – 19 AUG 19
23 – 26 AUG 19
30 AUG – 02 SEP 19
06- 09 SEP 19
13 – 16 SEP 19
20- 23 SEP 19
27 – 30 SEP 19
04 – 07 OCT 19
11 – 14 OCT 19
18- 21 OCT 19
25 -28 OCT 19

21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.22,998.21,998.22,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.22,998.21,998.21,998.-

21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.22,998.21,998.22,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.21,998.22,998.21,998.21,998.-

20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.21,998.20,998.21,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.20,998.21,998.20,998.20,998.-

3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.-

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเลื่ อ นการเดิ น ทางในกรณี ที่ มี ผู ้ร่ ว มคณะไม่ ถึ ง 20 ท่ า น ขอสงวนการ
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เปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กรณี ไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ การไม่
รับประทานอาหารบางมื้ อไม่ เที่ ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคื นได้ เพราะการ
ชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้ อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
☺ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 ทิปไกด์และคนขับ รวมเป็ น 800 NTD ต่อคน(ลูกค้า)/ ต่อทริป ในส่วนของหัวหน้า
ทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
 เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นบั
รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัด
จาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิก
หรือขอเลื่อเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
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1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หกั
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู ้
ยกเลิ กต้องรับผิ ดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี
น้ ามันเชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

พาสปอร์ต ควรมี อายุใช้งานเหลื อเกิน 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริ ษทั จะไม่รบั ผิ ดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมื องปฏิ เสธการเดินทางของท่าน

(AT) SDT09 ทัวร์ไต ้หวัน TAWAN BEST SELLER 4 วัน 3 คืน (CI)

