WONDERFUL TAIWAN
ไทเป - ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - อีห๋ ลาน
4 วัน 3 คืน

14,999

กําหนดเดินทาง : มิถุนายน – กรกฎาคม 2560
2560

Highlight
ชมอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ทีม่ ที ศั นียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้ อนสวยงามแล้ว ยังมีวฒ
ั นธรรม
ประเพณีทมี่ เี อกลักษณ์ เฉพาะตัว
ถ่ ายรู ปสุ ดชิคกับผลงานของนักเขียนระดับโลกที่ สวน JIMMY LAO PARK
เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น หมู่บ้านเก่าแก่ของไต้ หวัง และช้ อปปิ้ งตลาดเก่าแกเลืองชื่อ
ชมอนุสรณ์ สถานอันยิง่ ใหญ่ ทสี่ ร้ างเพือ่ รําลึกถึงประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ปล่อยโคมทีส่ ถานีรถไฟสือเฟิ่ น สถานทีท่ เี่ ยีย่ มยอดสํ าหรับการถ่ ายภาพ การชมโคมลอยหรือการชมรถไฟแล่นผ่ าน
ช้ อปปิ้ งย่ านดัง.... ตงต้ าเหมินไนท์ มาร์ เก็ต เหยาเหอไนท์ มาร์ เก็ต แหล่งรวมแฟชั่น อาหาร และของที่ระลึก

วันแรก

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ - ไต้ หวัน

(-)

17.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน
TIGER AIRWAYS พบเจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่อง

20.00น

เหินฟ้าสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน TIGER AIRWAYS เทีย่ วบินที่ IT 506 (ไม่ มีอาหาร
และเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

00.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นทีไ่ ต้ หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม .) ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อย


วันทีส่ อง
เช้ า

 พักที่ HEDO HOTEL หรือเทียบเท่า
เถาหยวน – JIMMY LIAO PARK – นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟซินเฉิงสู่ เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่ งชาติ
ทาโรโกะ – ร้ านหิน - ตงต้ าเหมินไนท์มาร์ เก็ต
(B/L)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋หลาน พาท่านเที่ยวสวน JIMMY LIAO PARK สวนแห่งนี้ ต้ งั อยู่
ด้านหน้าและด้านข้างสถานีรถไฟอี๋หลัน่ ภายในมีผลงานของ จิมมี่ เหลียว คือ ศิลปิ นชาวไต้หวัน ที่มีชื่อเสี ยง
โดงดังในหลายๆ ประเทศ เรารู ้จกั เค้าผ่านรู ปวาดที่ดูเหงา เศร้า แต่สามารถสร้างความสุ ขให้คนที่พบเห็น คน
มากมายหลงรักผลงานของเค้า สถานีที่ตกแต่งเป็ นธี มตัวการ์ ตูนจากศิลปิ นชื่อดังของไต้หวันอย่าง Jimmy
Liao ถึงแม้ไม่ได้เป็ นแฟนของหนังสื อภาพของ Jimmy Liao แต่ตวั สถานีน้ ี ตกแต่งได้อย่างน่ารัก มีลูกเล่น
เพื่อให้คนที่มาเยือนสนุกได้ ใครชอบถ่ายภาพ เซลฟี่ สถานที่น้ ีถือว่าห้ามพลาดมาก เพราะมีมุมกล้องเก๋ ๆ รอ
ให้ท่านได้เดินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

จากนั้นนัง่ รถไฟจากสถานีรถไฟซิ นเฉิ งสู่ เมืองฮวาเหลียนสู่ เมืองฮวาเหลียน ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. จากนั้นนําท่านสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มีทศั นียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวฒั นธรรม
ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นสิ่ งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสี ยงจนถึงทาโรโกะ
ถือเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริ มหน้าผาของ หุ บเขาหิ นอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจ
ในอุทยานฯ ได้แก่ ถํ้านกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุ บเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นทางหลวงที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ง ของเกาะไต้หวัน และแวะชมนํ้าตกฉางชุน อนุสรณ์สถาน
ฉางชุน จุดชมวิว อีกแห่งหนึ่ งที่มีทศั นียภาพของหุ บเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมจีน
ด้านข้างมีน้ าํ ตกไหลจากยอดเขาสู งลงสู่ ลาํ ธารลี่อู นําท่านชม โรงงานหินอ่อน ที่มีชื่อเสี ยงของฮวาเหลียนชม
กรรมวิธีการเจียระไนหิ นอ่อน

คํ่า

 อิสระอาหารคํ่า ณ ฮวาเหลียนตงต้ าเหมินไนท์มาร์ เก็ต เป็ นตลาดคนเดินที่จาํ หน่ายอาหารทานเล่น
สไตลไต้หวัน เมนูข้ ึนชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหูเ้ หม็น ไก่ทอด หมูป่าย่างบาร์ บีคิว นํ้ามะระปั่ นและอื่น ๆ อีก
มากมาย และยังมีความบันเทิงอื่นๆให้ได้เลือกเล่น เช่นปาเป้ า มุมให้ถ่ายภาพ และการเล่นพินบอล

 พักที่ CULLINAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ าม ร้ านขายของทีร่ ะลึก – ฮวาเหลียนนั่งรถไฟสู่ อหี๋ ลาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น–สถานนีรถไฟสื อเฟิ น –
เหราเหอไนท์มาร์ เก็ต
เช้ า

(B)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อ ของทีร่ ะลึก จากแต่ละชนเผ่าของไต้หวัน เพื่อเป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองอีห๋ ลาน ระหว่างทางชมความสวยงามตามธรรมชาติจากไต้หวัน จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้าน
โบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยกษัตริ ยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทอง
จํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทําให้จาํ นวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ น
พากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา กระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ เปยซังเฉิงชื่อ และ อู๋เหยียนเตอะซันชิว ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดู ด
นักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชมจิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครั้ง (หากตรงกับวัน
เสาร์ -อาทิตย์เปลีย่ นเป็ นรถบัสสาธารณะขึน้ จิ่วเฟิ่ น)

เทีย่ ง
บ่ าย

อิสระอาหารกลางวัน ณ ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นซึ่งมีอาหารขึน้ ชื่ อมากมายทั้งของคาวของหวาน
จากนั้นเดินทางสู่ สถานีรถไฟสื อเฟิ น คือย่านถนนสายเก่าของสื อเฟิ น (Shifen Old Street) ซึ่งเต็มไปด้วย
โคมลอยแขวน ร้านของที่ระลึก ร้านของชํา และร้านอาหารที่เรี ยงรายอยูส่ องฝากฝั่งของทางรถไฟ ถนนสาย
เก่าของสื อเฟิ นไม่ได้เป็ นเพียงสถานที่ที่เยีย่ มยอดสําหรับการถ่ายภาพ การชมโคมลอยหรื อการชมรถไฟแล่น
ผ่าน แต่ถนนสายเก่าเส้นนี้ยงั เป็ นที่ที่ดีมากสําหรับการลิ้มลองขนมท้องถิ่นที่จะทําให้คุณได้อิ่มเอมไปกับ
รสชาติเหล่านี้ อีกด้วย ( ให้ ท่านได้ ร่วมกันปล่อยโคมลอย 5 คน /1โคม) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
คํ่า
 อิสระอาหารคํ่า ณ เหราเหอไนท์มาร์ เก็ต เป็ นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์ เก็ตที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป ทํา
ให้ได้บรรยากาศของความเป็ นไทเปแบบดั้งเดิมมากกว่าตลาดอื่นๆ ของที่ขายภายในตลาดเหราเหอส่ วน
ใหญ่จะเป็ นอาหาร ขนมและเครื่ องดื่ม นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าอื่นๆด้วยเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ของใช้
ของสะสม ของเล่นตุก๊ ตา 
 พักที่ LAKE SUNRISE INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่

ไทเป – ร้ านชา - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค – ร้ านขนมของฝาก – สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ (B/L)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นพาทุกท่านสู่ ร้ านชา ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชิม ชาที่มีชื่อเสี ยงของไต้หวัน จากนั้นพสทุกท่านเที่ยว
ชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ซึ่ งตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่
ปั กกิ่ง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมาก

ของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละคร จากนั้นนําท่านลือกชิมเลือกช้อปปิ้ ง
ขนมของฝาก ที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิม
ไต้หวัน
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
**ได้ เวลาสมควรนําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน**

15.40 น.

นําท่ านเหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เทีย่ วบินที่ IT505 (ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่ม
บริการบนเครื่องบิน)

18.45น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ******************

ข้ อควรควรทราบ :
สําหรับท่ านทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายก่ อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
 ในโปรแกรมมเดินทางจะมีการระบุร้านช้ อปปิ้ งไว้ ด้วย หากลูกค้ าไม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ งตามท่ ะบุจ่ายเพิม่ ร้ านละ 300 /บาท / คน

กําหนดวันเดินทาง
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุตํ่ากว่ า12ปี
มีเตียงและไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

29มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560

14,999

14,999

4,500

20-23 กรกฎาคม 2560

14,999

14,999

4,500

หมายเหตุ : กรุ๊ ปนีเ้ ริ่มออกเดินทางที่ 20 ท่ านโดยไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยรอรับที่ไต้ หวัน
หากกรุ๊ ปมีจาํ นวนผู้เดินทางถึง 30 ท่ าน จะออกเดินทางโดยมีหัวหน้ าทัวร์ และมีมไี กด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยรอรับที่ไต้ หวัน
*** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนาํ้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน ***

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางกรุ งเทพฯ – ไต้หวัน– กรุ งเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์บริ ษทั ฯ หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้เนื่องจากบริ ษทั ฯต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

 ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 10 ช.ม. / วัน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าดําเนินการทําหนังสื อเดินทางหรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่ าทิปไกด์ ท่ านละ 600 NT /คน (ลูกค้ า ) ตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขการเดินทาง

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20คน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน หากจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบแล้วผูเ้ ดินทางต้องการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทาง
ผิด กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว
ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรื อขอ
เลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้
การชําระเงิน
 ส่ งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชําระ
ล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิก

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน

หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน

ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน

หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน

ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน

ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน

ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน

กรณี ตวั๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ แบบ NON
หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
REFUND

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน

ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง

หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ ง
ไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด
ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนําให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่ งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน
, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ าํ หนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณา

ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันเชื้อเพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุ ดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตาม
ความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอ สงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 15 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เพือ่ เป็ นการกระชับความสั มพันธ์ ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) กับประเทศไทย และส่ งเสริมการแลกเปลีย่ น
ระหว่างประชาชนไต้ หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ าไต้ หวันให้ กบั คนไทย
โดยมีผลบังคับทดลองใช้ ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเวลา 2 ปี โดยสามารถ
พํานักในไต้ หวันได้ 30 วัน รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้ องจะประกาศให้ ทราบต่ อไป

***รบกวนทุกท่ านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์ และคนขับรถ 4 วัน รวม 600 NT /คน ***

