TAIWAN HANSA 4 Days 3 Nights
โดยสายการบินไทย(TG)
บินไฟล์ทเช้า...กลับไฟล์ทคํา

ไทเป-ผูหลี-วัดจงไถฉันซือ-ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซําจัง
วัดเหวินหวู-่ ไทจง-ฟ่งเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-เย่หลิว-จิวเฟิ น
อาบนําแร่ธรรมชาติ-พิพธิ ภัณฑ์กกู้ ง -ตึกไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
วัดหลงซันซือ-ช้อปปิ งดิวตีฟรีและร้านเครืองประดับ
ช้อปสินค้าแบรนด์ดงั จุใจ ณ MITSUI OUTLET

พิเศษ!! สุกสูี ตรไต้หวัน เสียวหลงเปา พระกระโดดกําแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก
. น.
. น.
. น.
เที ยง
บ่าย

- ก.ค. / - ส.ค. / - ก.ย. / ก.ย.- ต.ค.
- พ.ย. / - พ.ย. / - พ.ย. / - ธ.ค. / - ธ.ค.

กรุงเทพฯ- สนามบิ นเถาหยวน - ไทเป - อุทยานเย่หลิว-หมูบา้ นโปรานจิวเฟิ น-อาบนํ าแร่ธรรมชาติ
คณะพร้อมกันที สนามบิ นนานาชาติ สุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึนเครือง
ออกเดิ นทางสู่ไทเป โดยสายการบิ นไทย เทียวบินที TG
(มีบริการอาหารบนเครือง)
ถึงท่าอากาศสนามบิ นเถาหยวน สนามบิ นแห่งชาติ ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ นเร็วกว่าประเทศไทย
ชัวโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ ว ซึงเป็นสถานทีท่องเทียวทีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขด
หินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึง ทีเกิดจาก การเคลือนตัวของเปลือกโลก และการ
กัดกร่อนของนําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึงมีชอเสี
ื ยงทัวในเกาะไต้หวันและ

คํา

วันที สอง
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กลางวัน
บ่าย

ทัวโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิวเฟิ น ซึงเป็ น
แหล่งเหมืองทองทีมีชอเสี
ื ยงตังแต่สมัยกษัตริย ์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชงิ มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทีนี
การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จาํ นวนแร่ลดลงอย่างน่ าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิงไว้
เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทังมีการใช้จวเฟิ
ิ นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชือ” และ “อู๋เหยียน
เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึ ดูดนักท่องเทียวจํานวนมากให้เดินทางมาชืนชม
จิวเฟินจึงกลับมาคึกคักและมีชวี ติ ชีวาอีกครัง ป จั จุบนั กลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงมากแห่งหนึงของไทเป
ทีคึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายทีเรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทําให้ท่านเลือกซือเลือกชมร้านค้าต่างๆ
ได้อย่างไม่รเู้ บือ (กรณีทเดิ
ี น ทางไปหมูบ่ ้านโบราณจิวเฟิ นในวัน เสาร์ และ วันอาทิตย์หรือวันหยุดประจําปี เมือไปถึง
จุดทีกําหนดจะต้องเปลียนเป็น รถ Shuttle Bus เพือเดิน ทางขึนลงจิวเฟิน)
รับประทานอาหารคํา ณ.ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพัี ก โรงแรม The Loft Seaside Suite หรือระดับเทียบเท่า
**อิ สระให้ท่านพักผ่อนหรืออาบนําแร่ในห้องพักตามอัธยาศัย**
ไทเป-ผูหลี-วัดจงไถฉันซื อ-ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซําจัง- วัดเหวินหวู-่ ไทจง
ฟ่ งเจียไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองผูหลี เมืองขึนชือว่ามีอากาศดีทสุี ดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบนํ าแร่ทดีี ทสุี ด
ของไต้หวันอีกด้วย เนืองจากเมืองนีอยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทังเมือง จึงทําให้เป็นเมืองทีมีอากาศ
บริสุทธิทีสุดของไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชัวโมง) นํ าท่านชม วัดจงไถฉันซือ เป็น วัดใหญ่ ใน
วัดประจําภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดทีผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิง
ศักดิสิทธิและพระโพธิสตั ว์หลายๆ องค์ได้ทนีี และยังเป็น มหาวิทยาลัยสงฆ์ทมีี หอ้ งเรียนถึง , ห้อง ได้ชอว่
ื า
เป็ นวัดทีทันสมัยมากทีสุด แห่งหนึงในไต้หวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ น สถานทีท่องเทียวอีกจุดหนึงทีเป็ นทีนิยมของชาวไต้หวัน ทะเลสาบแห่ง
นีมีความยาวถึง
กิโลเมตร รอบๆ มีจุดสําคัญทีท่องเทียวมากมาย ซึงได้รบั การกล่าวขานว่า งดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตังอยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area
ซึงทางการท่องเทียวไต้หวัน ได้ก่อตังขึนเมือวันที มกราคม ปี
เพือบูรณะเมืองจากแผ่น ดิน ไหวครังใหญ่
เมือวันที กัน ยายน
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนําสู่ยอดเขาทีนับจากความสูงระดับ
- , เมตร มีความยาว กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบทีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมปิ ระเทศทีโดด
เด่น นีเองทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสียว ซึงเป็น ทีมาของนามอันไพเราะว่า "สุรยิ นั
จัน ทรา" นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเล็กทีสุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถังซําจัง เพือ
เป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ และคนในครอบครัว
และทีวัดนียังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุรยิ นั จันทราทีสวยงามอีกจุดนึง
จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดเหวิ นหวู่ หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิสิทธิอีกแห่งของไต้หวัน ซึงภายในจะเป็ นที
ั
ประดิษฐานรูปปนของศาสดาขงจื
อ เทพเจ้าแห่งปญั ญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซือสัตย์ เป็ นทีนับถือของ
ชาวจีน และไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน ตัว ทีตังอยู่หน้ าวัดซึงมีมลู ค่าตัวละกว่า ล้านเหรียญไต้หวัน จากนัน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึงมีความสําคัญเป็นอันดับ ของเกาะไต้หวัน เมืองนีจะเป็ นศูนย์กลางการ
เดิน ทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนีมีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา นําท่ านสู่
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ตลาดฟ่ งเจียไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ทีมีชอเสี
ื ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อสิ ระกับการช้อปปิ งเลือกซือ
สิงของทีถูกใจ ท่านทีชืนชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้
รับประทานอาหารคํา ณ.ภัตตาคาร พิ เศษ...เมนูสเต็กพร้อมสลัดบาร์
นําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรม Grand City Taichung Hotel หรือระดับ เทียบเท่า
ไทจง-ไทเป-พิ พิธภัณฑ์กกู้ ง-ไทเป (ไม่รวมค่าขึนตึกชมวิว)- ร้านพายสัปปะ - ดิ วตี ฟรี
ซือหลิ นไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนันนําท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กกู้ ง พิพ ธิ ภัณฑ์ทแสนงดงามแห่
ี
งนีเป็นสถานทีเก็บศิลปวัตถุและผลงาน
ทางศิลปะของจีนโบราณ บางชินมีความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ยอ้ นหลังไปถึง ,
ปี พิพธิ ภัณฑ์สถาน
แห่งชาติซงเป็
ึ นทีรูจ้ กั กันว่าเป็ น หนึงในพิพธิ ภัณฑ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลกแห่งนี ตังอยู่ทชานกรุ
ี
งไทเปและเป็น สถานที
เก็บสมบัตแิ ละวัตถุโบราณของจีน ทีมีชอเสี
ื ยงของโลกทีประเมินมูลค่ามิได้กว่า
,
ชิน จากพระราชวงศ์จนี
ทุกราชวงศ์รวมทังยุคทองทัง
แห่งประวัตศิ าสตร์จนี พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนทีมีมูลค่า
มหาศาลมากทีสุดและยิงใหญ่ทสุี ดในโลกเนืองจากศิลปวัตถุทเก็
ี บรวบรวมไว้มจี าํ นวนมาก
จึงต้องมีการ
ผลัดเปลียนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุทมีี อยู่เป็นจํานวนมาก แต่วตั ถุโบราณชินเอกทีมีชอเสี
ื ยง เช่น
เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีนําตาลเหมือนหมูสามชันจะมีให้ชมตลอดปี ก่อนนําท่าน
สัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป
(ไม่รวมค่าขึนตึกประมาณ 750 บาท) ตึกนีมีความสูงถึง
เมตร ได้รบั การออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปตั ยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปตั ยกรรม
ของเอเชียตะวันออกแบบดังเดิมกับสถาปตั ยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั
เป็นมงคลตาม
ขนบธรรมเนียมจีน และความเชือ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีลายุ
ํ คได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่
ปล้องต่อกัน ซึงบริเวณชัน ถึงชัน เป็นร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ถา่ ยรูปกับตึกไทเป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...เมนู เสียวหลงเป่ า
นําท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดแบรนด์ดงั แห่งเกาะไต้หวัน "ขนมพายสับปะรด หรือ Feng Li Su เป็ น ขนมที
ขึนชือทีได้รบั เลือกให้เป็น "Tourist Gift" อย่างเป็ นทางการเลยทีเดียว ชาวใต้หวันเชือว่า "สับปะรด" เป็น ผลไม้ท ี
นํามาซึง ความรัก + ความสําเร็จ + ความมังคังและรํารวย จึงเป็นขนมยอดฮิตทีชาวไต้หวัน และชาวต่างชาตินิยม
ซือกันเป็นของฝาก หรือหากท่านทีไม่ชอบทานพายสับปะรดทีร้านนีก็ยงั มีขนมโมจิและข้าวโพดป๊อปคอร์นหลาก
รสชาติให้ท่านได้เลือกซือเป็นของฝากเช่น เดียวกัน จากนันนําท่าน ช้อปปิ งสิ นค้าปลอดภาษี ที Duty Free Shop
ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี
อาทิเช่น
GUCCI,
FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอืนๆ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...เมนูพระกระโดดกําแพง
ก่อนนําท่านเดินทางสูต่ ลาดกลางคืน ทีใหญ่ทสุี ดในกรุงไทเป และโด่งดังทีสุดคือย่าน ซือหลิ นไนท์มาร์เก็ต ตะลุย
ตลาดนัดกลางคืน ทีมีชอเสี
ื ยงของไต้หวัน ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิงสินค้าพืนเมืองและเมนูขนชื
ึ อของซือหลิน คือเต้าหู้
ั
เหม็น นอกจากนียังมี ปอเปียะห่อกะหรีปบ กุนเชียงยักษ์หรือซีโครงหมูตนุ๋ ยาจีน เป็นต้น
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพัี กโรงแรม Manka Hotel Taipei หรือระดับเทียบเท่า

วันที สี
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
. น.
. น.

ไทเป- วัดหลงซันซือ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยข้อมือและเครืองประดับ - ย่านซี เหมิ นติ ง
ช้อปปิ งมิสซุยเอาท์เล็ต-สนามบิ น-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําทุกท่านกราบไหว้ขอพรพระโพธิสตั ว์กวนอิมที วัดหลงซันซือ เป็นวัดศักดิสิทธิเก่าแก่โบราณอายุ
ปี สร้าง
ตังแต่สมัยราชวงศ์ชงิ ในแต่ละวัน จะมีผคู้ นมากราบไหว้และสวดมนต์กนั เป็น จํานวนมาก วัดนีถูกบูรณะมาแล้ว
หลายครังจากความเสียหายทีเกิดจากแผ่นดินไหว และทีหนักทีสุดคือช่วงสงครามโลกครังที
ซึงวัดนีเสียหาย
ทังหมด แต่เกิดสิงอัศจรรย์คอื องค์พระโพธิสตั ว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น ิดเดียว นอกจากนียังมี
เทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร จากนันนําท่านเดิน ทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจียงไคเชค ตัว
อาคารเป็นหิน อ่อนทังหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีปกั กิง ซึงสร้างจากหินอ่อนทังหลัง ศึกษา
ั
ชีวประวัตแิ ละผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปนทองเหลื
องขนาดใหญ่ทตัี งอยู่ในโถง
ใหญ่ ชนบน
ั
ชันล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครืองใช้ของอดีตผูน้ ํา ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานทีปกั กิง งดงามตระการตา เป็น สถานทีท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงมากของ
เมืองไทเป ด้านข้างของหออนุ สรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้ว ยสถาปตั ยกรรม
แบบจีน นําท่านแวะชม ร้านสร้อยข้อมือและเครืองประดับ ทีเป็น เครืองประดับเพือสุขภาพ มีทงแบบสร้
ั
อย
ข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไต้หวัน และ
ปะการังแดง เครืองประดับลําค่าของชาวไต้หวันมาตังแต่โบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ…สุกีชาบูสูตรไต้หวัน
อิสระให้ท่านช้อปปิงที ย่านซี เหมิ นติ ง แหล่งช้อปปิ งทีทันสมัยของวัยรุ่น ทีคล้ายสยามเซนเตอร์ของเมืองไทย เป็น
แหล่งซือสินค้าทีผสมผสานระหว่างสินค้าทีเป็นศิลปะจีน และสินค้าสมัยใหม่ จากนันให้เวลาท่านได้ชอ้ ปปิงกันต่อที
Mitsui Outlets ซึงเป็น เอ้าท์เล็ทมอลล์ทมีี รา้ นค้า แบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยีห้อ มีรา้ นค้าโซน
อาหารต่างๆมากมาย ถือเป็ น Shopping center ทีใหญ่ทสุี ดทางเหนือของไต้หวัน ทีนีรวมร้านค้า ทังจากญีปุ่น
ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า
ร้าน มีตงแต่
ั แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยาว์ตงแต่
ั
ร้านอาหารชือดังจนถึง food court มีกระทังร้านหนังสือ Eslite และ พืนทีสําหรับเด็ก เรียกได้วา่ เหมาะกับทุก
เพศทุกวัย
***เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ ง อิ สระอาหารคําตามอัธยาศัย****
ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่สนามบิน
นําท่านออกเดิ นทางจากไทเป โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG635
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ


กําหนดการเดิ นทาง

- ก.ค. / - ส.ค. / - ก.ย. / ก.ย.- ต.ค.
- พ.ย. / - พ.ย. / - พ.ย. / - ธ.ค. / - ธ.ค.

ทัวร์ไต้หวัน วัน คืน (TG)

ราคารวมตัวเครืองบิน ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

,

,

เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน

,

,

เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน (มีเตียงเสริม)

,

,

เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)

,

,

สําหรับท่านทีต้องการพักเดียว เพิมท่านละ

,

***ราคาทัวร์ไม่ รวมค่าทิ ปไกด์ท้องถิ น , ทิ ปคนขับรถ,และทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ ,
พร้อมกับค่าทัวร์***

,
บาท โดยเรียกเก็บ

หมายเหตุ
1. อัตราค่าเดินทางนีเป็นราคาโปรโมชันต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีเป็น ผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า
ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
2. สําหรับท่านทีต้องการอยู่ตอ่ จะมีค่าธรรมเนียมในการแยกตัวกลับ ประมาณ ท่านละ , บาท โดยสามารถอยู่ตอ่ ได้ วันนับ
จากวันทีทีกลับ โดยท่านไม่สามารถเปลียนสนามบิน ทีเดินทางออกได้ และหากทําการแยกตัวกลับจากกรุ๊ปแล้วจะไม่สามารถ
เปลียนกลับมาเดินทางพร้อมกรุ๊ปได้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมก่อนทําการจองกับทางบริษทั
อัตรานี รวมบริการ
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่าไกด์ทอ้ งถิน, ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ, ค่าอาหาร
และเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดิน ทางจากกรุงเทพฯ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึงเด็กอายุตากว่
ํ า ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน ปี วงเงิน
คุม้ ครอง , บาท
 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที
ก.พ.

อัตรานี ไม่รวมบริการ
 ค่านํ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบิน กําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (ตังแต่วนั ที ส.ค.
– ก.ค.
ทางสถานทูตไต้หวันแจ้งยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน
สําหรับนักท่องเทียวถือหนังสือเดินทางไทย)
 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอืนเกียวกับวีซ่ า
 ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าของโรงแรมหรือสถานทีต่างๆ (ท่านจะต้องดูแลสัมภาระของท่านด้วยตัวท่านเอง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ นและหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ , บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีไม่ได้ระบุในรายการหรือทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเหลือจะขอเก็บ
ทังหมดก่อนเดิน ทางอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืน เงินค่ามัดจําทังหมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทํางาน มิฉะนันบริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคืน เงินทังหมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวโดยสารเครืองบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืน ค่ามัดจํา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
เนืองจากความล่าช้า ของสายการบิน
โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาทิ วาตภัย ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย อัคคีภยั เป็นต้น ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และหากเกิดกรณีเหล่านี การ
พิจารณาการคืน เงินจะต้องเป็น ไปตามเงือนไขของสายการบิน และโรงแรมในต่างประเทศ หากมีการยืน ยัน การชําระเงิน คืน บริษทั
ฯ จึงจะสามารถคืนเงิน ให้แก่ผเู้ ดินทางได้
 บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดิน ทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืน เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย

รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทังนี เพือประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

