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เทีย
่ วชมหมูบ
่ า้ นสายรุง้ -ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา
้ ปปิ้ งตลาดฟ่งเจีย
ว ัดกวนอู-ชอ
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อุทยานเหย่หลิว-หมูบ
่ า้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น
้ ปปิ้ งซเี หมินติง และซอ
ื่ หลินไนท์มาร์เก็ ต
ชอ
้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ ต
ื่ -ว ัดจูหลินซาน-ชอ
ว ัดหลงซานซอ

สุวรรณภูมิ-ไต้หวัน-เถาหยวน
พร้อมกันทีส่ นามสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ R สายการบิ น EVA
AIR (BR) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
01.45น. เดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิ น EVA AIR เที่ยวบิ นที่ BR 206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้
เวลาบินประมาณ 4 ชัวโมง
่
วันที่สอง หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจั ๋ง-วัดกวนอู-ร้านเห็ดหลิ นจือ-ช้อปปิ้ ง
ตลาดฟ่ งเจี่ย
06.35น. ถึงสนามบิ นเถาหยวนประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนําท่านเดินทางโดย
รถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองผูหลี่
เช้า
บริ การอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
นําท่านเดินทางเทีย่ วชมหมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เดิมเป็ นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุค
สงครามกลางเมืองของจีนทีล่ ภ้ี ยั มาอยู่กนั ทีไ่ ต้หวัน หมู่ บา้ นสายรุง้ นี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านจํานวนมากที่สร้าง
ขึน้ เพื่อให้ทหาร และครอบครัวของพรรคก๊กมินตั ๋งทีล่ ภ้ี ยั มาอยู่ท่ีไต้หวัน สร้างขึน้ แบบง่ายๆ และรวดเร็วจึง
วันแรก
23.00น.
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มีสภาพที่ไม่ค่อยน่ าอยู่นัก โดยเกือบจะทัง้ หมดได้ถูกทําลายและปรับเปลี่ยนเป็ นที่อยู่อาศัยที่ทนั สมัยจน
เกือบจะหมดแล้ว โดยในระหว่างที่ได้เริม่ มีการรื้อถอนนัน้ ได้มที หารเก่าที่ช่ื อ ว่า Huang Yung-Fu ได้
ออกมาวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสนั สดใส ตามผนังและกําแพงของหมู่บ้านที่เกือบจะร้างผู้คน มีทงั ้ ตัว
หนังสือ ตัวการ์ตูน และลวดลายอื่นๆ ทีด่ ูเหมือนการวาดของเด็กๆ แต่กลับให้อารมณ์เหมือนงานศิลปะ จน
มีนกั ศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอ และมีการบอกต่อกันไปจนมีช่อื เสียงในระดับประเทศ จึงมี
การประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์เอาไว้ ปจั จุบนั จึงเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วชือ่ ดังของเมืองไทจง
ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยีย่ มเยือนกันมากมาย
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี้มคี วามยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดท่องเที่ยวที่สําคัญมากมาย นํ าท่าน
ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซําจั ๋ง
ณ วัดพระถังซาจั ๋ง ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณริมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา และนํ าท่านกราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่วดั กวน
อู เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปญั ญา เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว
ทีต่ งั ้ อยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพ
อันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จัน ทราจากนัน้ นํ าท่ านเดินทางสู่เ มือ งไทจง นํ าท่ านแวะเลื อกซื้ อสิ นค้ า
พืน้ เมืองที่ผลิ ตจากเห็ดหลิ นจือ และทําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งตลาดฟ่ งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตัง้ อยู่ด้านหลังของ
มหาวิทยาลัยฝง่ เจีย่ เมืองไถจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝ่งเจี่ยเป็ น
ตลาดคนเดินมีรา้ นค้าจําหน่ายสินค้าครบครันทัง้ เสือ้ ผ้า เครื่องสําอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู
ที่ขน้ึ ชื่อของที่น่ีได้แก่ ชานมไข่มุก กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆ ได้
อย่างพอใจ
***อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้ งสิ นค้าได้อย่างเต็มที่***
พักที่ CITY SUITE TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม ไทเป-ร้านพายสับปะรด-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ร้านชา-ดิ วตี้ฟรี-ช้อปปิ้ งซื่อหลิ นไนท์มาร์เก็ต
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวันซึ่งตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และมีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคนไทเปเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทัง้ การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นํ าท่านเลื อกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ร้าน
เหว่ยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิ เศษ...ชาบูหม้อไฟไต้หวัน
จากนัน้ นํ าท่านชมอนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้ เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้
เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้นื ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่าน
สามารถชมชีวประวัตแิ ละรูปภาพประวัตศิ าสตร์สําคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุ สรณ์สถาน นํ าท่านช้อปปิ้ ง
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

สิ นค้าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE TAIWAN ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนํ าเข้าจากต่างประเทศ
อาทิปราด้า, ชาแนล, เฟอร์รากาโม่เป็นต้น จากนัน้ นาท่านแวะชิ มชา และสิ นค้าโอทอปของไต้ หวัน
นําท่านช้อปปิ้ งซือหลิ นไนท์มาร์เก็ต ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาด
อาหารพืน้ เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดของไต้หวันคือเต้าหูเ้ หม็น หากใครไปไต้หวัน
แล้วไม่ได้ลม้ิ ลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถอื ว่าไปไม่ถงึ ไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มตี ้นกําเนิดที่
ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มสี ินค้าหลากหลายชนิดตัง้ แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มี
สินค้า มากมาย เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่า
เมืองไทยประมาณ 20-30%
***อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้ งสิ นค้าได้อย่างเต็มที่***
พักที่ GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น-อุทยานเย่หลิ ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้ งย่านซีเหมิ นติ ง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ นซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยกษัตริย์ก
วงสวีแ้ ห่งราชวงศ์ชองมีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ีการโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทําให้
จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทังมี
่
การใช้จวิ่ เฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพ
ภูเขาทีส่ วยงามในฉากจึงเป็นทีน่ ํามาของการท่องเทีย่ ว
จากนัน้ นําท่านเทีย่ วชมอุทยานเหย่หลิ ว (YehliuGeopark) อุทยานแห่งนี้ตงั ้ อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไต้หวันมีลกั ษณะพืน้ ทีเ่ ป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีชายหาดทีม่ ชี อ่ื เสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มรี ูปทรงแปลก
ตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้ านปี
ั ่ รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อน
ก่อ นทําให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝงใน
ทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ทโ่ี ดดเด่นมีชอ่ื เสียงมากที่สุดก็คอื รูปเศียร
พระราชิ นีอลิ ซเบธซึ่งมีชอ่ื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กบั
สิง่ นี้ ทีน่ ่ยี งั มีรา้ นค้าต่างๆ มากมายทีข่ ายของแห้งทีม่ าจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิ เศษ...อาหารทะเล+กุ้งมังกร
นํ าท่านเดินทางกลับตัวเมืองไทเป แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ ยม GERMANIUM มีทงั ้ แบบสร้อย
ข้อมือและสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพการช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รวมทัง้ มีชม
หยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าค่าของชาวไต้หวันมาตัง้ แต่โบราณ นํ าท่านเดินทางสู่ตึ ก
ไทเป 101 เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร (ไม่รวมค่าขึน้ ตึก ชมวิวชัน้ 89) ที่น่ียงั
มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กนั
การสันสะเทื
่
อนเวลาทีเ่ กิดแผ่นดินไหว หลังจากนัน้ นําท่านอัพเดทแฟชันการตกแต่
่
งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

20.45น.
23.30น.

หลังจากนัน้ นําท่านอัพเดทแฟชันการตกแต่
่
งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่านซีเหมิ นติ ง
หรือสยามสแควร์ไต้หวันมีสนิ ค้ามากมายหลากหลายรวมทัง้ สินค้าแฟชันเทรนด์
่
ใหม่ๆ เช่น Onitsuka
Tiger, Nike, Puma
***อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้ งสิ นค้าได้อย่างเต็มที่***
พักที่ GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วัดหลงซานซื่อ-วัดจูหลิ นซาน-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน-กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่วดั หลงซานซื่อ (Longshansi) หรือวัดเขามังกร สถานทีต่ งั ้ ของวัดมีชอ่ื เดิม
ว่า "หมงเจีย๋ "ปจั จุบนั ถูกเรียกว่า "เขตวั ่นหัว" ซึ่งเป็ นจุดเริม่ ต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต
วัดหลงซันซื่อเริม่ สร้างขึน้ ในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชงิ จักรพรรดิเฉี่ยนหลง และเสร็จในปี
1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 ปีนนั ้ ได้มกี ารบูรณะใหม่หลายครัง้ แต่ยงั คงความเป็ นศิลปะโบราณ
ดังเช่นเดิม ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกระเบิดจนพระอุโบสถได้รบั ความเสียหายแต่พระ
โพธิสตั ว์กวนอิมทีส่ ถิตอยู่ดา้ นในนัน้ ไม่ได้รบั ความเสียหายเลย ยิง่ ทําให้ผคู้ นเลื่อมใสศรัทธากันมากขึน้ และ
นอกจากวัดหลงซันซื่อนี้จะมี "พระโพธิสตั ว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยัง
มีเทพเจ้าต่างๆ ของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ ซึ่งเป็นวัดทีร่ วมเทพเจ้าองค์ต่า งๆ ไว้มากทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษเมนู...เสี่ยวหลงเปา
นําท่านเดินทางสู่วดั จูหลิ นซาน กวนอิ มซื่อ ZhulinshanGuanyin ตัง้ อยู่บนทีร่ าบสูงหลินกั ๋ว Linkou ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาทีส่ ําคัญสําหรับชาวเมืองนิวไทเป และเมืองเถาหยวน ภายในวิหารประดิษฐาน
พระโพธิสตั ว์กวนอิมพันมือ และเทพเจ้าองค์อ่นื ๆ ซึง่ ทุกท่านจะได้กราบไหว้และขอพรในเรื่องโชคลาภ
ความรัก การทํางาน การเรียน หรือถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
นําท่านสู่กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET ห้างแห่งนี้มที งั ้ หมด 4 เฟสซึ่งชณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรก
ประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดงั รวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถู กกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ใน
จํานวนนี้มสี นิ ค้าแบรนด์เนมที่เพิง่ เปิ ดช็อปสาขาในไต้หวันเป็ นครัง้ แรก 24 แบรนด์ คาดว่า ร้านค้าจะเปิ ด
ครบทัง้ 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิ นเถาหยวน
เหิรฟ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ น EVA AIR เที่ยวบิ นที่ BR 205 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

24-28 เม.ย.

ราคาผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

14,999

ราคาเด็ก เสริ มเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

14,999

14,999

4,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านท่านที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่า
นํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัค คุเทศก์บริการตลอดการ
เดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,200 NT$*** / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดิน ทางที่น้ํ า หนั ก เกิน / ค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ ที่มิไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ใ นรายการ เช่ น ค่ า ซัก รีด โทรศัพ ท์ ค่ า มิ นิ บ าร์ ฯลฯ /
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทําการจองกรณีต้องการใบกํากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันกรณีทส่ี ถานทูตประกาศให้ย่นื
ปกติ
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
ไต้หวันประกาศยกเลิ กการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวันสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2561พานักได้ 30 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
3.
บริษัทฯมีสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือ สับ เปลี่ยนรายการได้ต ามความเหมาะสมโรงแรมที่พกั อาจมีการสลับ
ปรับเปลีย่ นขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ และบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
4.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5.
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.
การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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