รหัสทัวร JWL1900633
ทัวรไตหวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (VZ)
-

เที่ยวหมูบานสายรุง ถายรูปชิคๆคูลๆ
ชอปปง ﻤยานซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนทมารเก็ท
นัง่ รถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
ชมตึกไทเป 101 แลนดมารคไตหวัน
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสก
ุ ี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกําแพง
แถมฟรี!!! กระเปาชอปปﻤงสุดเกพับเก็บไดจขุ องไดเยอะ

วันที่ 1
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมูบา นสายรุง -ตลาดฟงเจี่ยไนทมารเก็ต-เจียอี๋
07.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ
ภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก
09.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่
VZ560 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินไทจง ประเทศไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
บาย
บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเคก)
จากนั้นนําทุกทานเยี่ยมชม หมูบา นสายรุง เดิมเปนหมูบา นของเหลาทหารพรรค
กกมินตัง๋ หลังจากที่อพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของ
เมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรก
ั ษใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาชีวต
ิ ความ
เปนอยูในอดีตของบรรดาทหารกกมินตัง๋ บานแตละหลังจะถูกแตงแตมดวยสีสัน
ตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินก็ถก
ู แตง
แตมสีสันและตัวการตูนไปทัว่ ทัง้ หมูบา น นําทานสู ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ท ทานจะ
ไดเพลิดเพลินไปกับการชอปปง ﻤชิวๆ ที่เปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดของไตหวัน
และราคาก็ถูกกวาในไทเป มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปปง ﻤกันอยางจุใจ
ไมวา จะเปน เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค อีกทัง้ อาหารทองถิ่น หรือ
อาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดงึ ดูดนักทองเที่ยวใหเขามาชิม
ลิ้มรสของความอรอยและที่สาํ คัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงนีน
้ ั้นมีสินคาพื้นเมือง
ที่มก
ั จะลดราคาไดอยางถูกสุดๆ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ!! สุกี้ชาบู
หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอี้ เพื่อพักผอนพรอมเดินทางสูอ
 ุทยาน
แหงชาติอาลีซานในวันรุงขึ้น
พักที่ Ali Mountain Oriental Prarl หรือเทียบเทา

วันที่2
เชา

กลางวัน

เย็น

อุทยานแหงชาติอาลีซาน-นัง่ รถไฟ-รานชา-จงลีไ่ นท มารเก็ต
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาหลีซาน อีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยม ตัง้ อยูที่เมืองเจียอี้ (Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตหวัน กิจกรรมหลัก
ของการมาเยือนที่นค
ี่ อ
ื การเดินปาศึกษาเสนทางธรรมชาติ และนัง่ รถไฟโบราณไป
ชมพระอาทิตยขึ้น ซึ่งเปนอุทยานทีม
่ ีความสวยงาม และมีชื่อเสียงทีส
่ ุดของไตหวัน
ในฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด และจะ
บานในชวงเดือน 3 และเดือน 4 เทานัน
้ นําทานเดินชมดืม
่ ดํา่ กับธรรมชาติของปา
ศักดิ์สิทธิ์อาลีซัน โดยตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสม
ั ผัสกับตนสนสูงชัน, ซาก
ตนไมโบราณรูปรางตางๆ และตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ
อยูมาก ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นองซึ่งเปนทะเลสาบที่มค
ี วามสวยงาม
อยางมาก เปนทะเลสาบที่นําสายนํ้าจากสองจุดมารวมกันอยูที่ทะเลสาบแหงนี้
พรอมทัง้ ใหทา นไดชม สวนสนพันป ซึง่ มีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความ
สวยงามที่แตกตางกันไป ซึง่ ตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป พรอมทัง้ ใหทาน
ไดชม สวนสนพันป ซึง่ มีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามที่แตกตางกันไป
ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน แวะชิมชาอูห
 ลง ชาทองถิ่นของไตหวัน เหมาะแกการซือ
้ เปนของฝากคน
ที่ทานรัก
นําทานเดินทางสู เมืองเถาหยวน(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) จากนั้น
ใหทุกทานอิสระชอปปง ﻤที่ จงลีไ่ นทมารเก็ต อีกหนึง่ ตลาดกลางคืนแบบทองถิ่น
ของชาวเถาหยวน ที่นขี่ ายของหลากหลายมาก ไมวา จะเปนเสื้อผา อาหาร ขนม
ของใชผูหญิง ใหความรูสึกเหมือนตลาดนัดตอนกลางคืน
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงﻤ
พักที่ King’s Paradise Hotel หรือเทียบเทา

วันที่3
เชา

ไทเป-รานพายสัปปะรด-เยหลิ่ว-จิ่วเฟﻤน-Commeticตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้น)-รานสรอย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองไทเป นําทาน แวะซื้อของฝาก ที่ รานขนมพายสับปะรด

ซึง่ เปนขนมชือ
่ ดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจก
ั ไปทัว่ โลก อิสระให
ทุกทานไดลองทานและเลือกซือ
้ ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยงั มีขนมอีก

มากมายใหทานไดเลือก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน นํา
ทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว หนึ่งในสถานทีท
่ องเที่ยวทางธรรมชาติ

ของไตหวันตัง้ อยูทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขต

ตําบลวานหลี่ (Wanli District) ดวยความโดดเดนทางธรณีวิทยากับหินรูปราง
แปลกตา ซึง่ ภูมท
ิ ัศนหินของเยหลิวถือเปนหนึง่ ในสิ่งมหัศจรรยทม
ี่ ีชอ
ื่ เสียงมาก

ที่สุดในโลกอีกแหงหนึง่ เลยก็วาไดเปนชายหาดที่มีชอ
ื่ เสียงเต็มไปดวยโขดหินทีม
่ ี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่ เกิดจากการกัดกรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หิน

เศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซึง่ มีชื่อเสียงทั่วทั้ง
เกาะไตหวันและทัว่ โลก ใหทก
ุ ทานไดถา ยรูปตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู

หมูบานโบราณจิ่วเฟน
( ﻤJiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักทองเที่ยวที่หามพลาด
เพราะนอกจากเสนหทม
ี่ ีความรูสก
ึ คลายเหมือนมาเที่ยวญี่ปุน ที่นี่ยงั ถูกประดับ

ประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเปนเอกลักษณไมเหมือนเมืองไหนในไตหวัน
ใหทานไดอิสระ เพลิดเพลินในการจับจายซื้อของกินที่แปลกตา จากนั้นใหทา นได
อิสระ เพลิดเพลินในการจับจายซื้อของกินที่แปลกตา จากนัน
้ สินคาผลิตภัณฑ

กลางวัน

เครื่องสําอางตางๆที่ ศูนยเครื่องสําอาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ พระกระโดดกําแพง
จากนั้นพาทานเที่ยวชม ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้น) เปนหนึ่งใน Landmark
หลักของเมืองไทเป เปนตึกที่สงู ที่สด
ุ ในไตหวัน และสูงเปนอันดับ 2 ของโลก(ป
2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เปนอีกหนึ่งสถานที่

ทองเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ที่ดา นบนจะมีจด
ุ ชมวิวในรมที่ชั้น 89 ตึกไทเป
101 มีทั้งหมด 101 ชั้น พาทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เปน

เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทงั้ แบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการ

ปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน

และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ ใหทา นไดเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย ชม วัดหลงซาน(Lungshan Temple) เปนหนึง่ ในวัดที่
เกาแกและมีชอ
ื่ เสียงมากที่สด
ุ แหงหนึ่งของเมืองไทเป เพื่อเปนสถานที่
สักการะบูชาสิง่ ศักดิ์สิทธิต
์ ามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดาน

สถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลก
ู ผสมของความเปนไตหวันเขาไป
ดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหที่นี่เปนอีกหนึง่ แหลง
ทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเป จากนั้นอิสระใหทานชอปปง ﻤสินคา

หลากหลายรวมทัง้ สินคาแฟชั่นเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัยที่ ตลาดซีเหมิ
นติง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของ
เย็น

วันที่ 4
เชา

เหลาวัยรุนไตหวัน มีรา นคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงﻤ
พักที่ Happiness Inn Hotel หรือเทียบเทา

ไทเป-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค-ไทจง-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปนหนึ่งสัญญลักษณของประเทศไตหวัน
และสถานที่ทอ
 งเที่ยวหลักทีต
่ องมาของเมืองไทเป สรางขึ้นตัง้ แตป 1976 เพือ
่
เปนการรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เปนอาคารสีขาวทัง้ 4
ดานมีหลังคาทรง 8 เลี่ยมสีนํ้าเงินแบบสถาปตยกรรมแบบจีน ตั้งเดนเปนสงาอยู
ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดดานหนา 89 ขั้น
เทากับอายุของทานประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปﻤนทําจากทองสัมฤทธิ์ของ
ทานในทานั่งขนาดใหญทม
ี่ ีใบหนายิ้มแยมตางจากรูปปﻤน ของทานในที่อื่นๆ ซึง่
จะมีทหารยืนเฝาไว 2 นายตลอดเวลา และทีก
่ าํ แพงดานในหลังจะมี
(อิสระอาหารกลางวัน)

14.30 น.
17.15 น.

ออกเดินทางจาก เมืองไทจง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet
Jet Air เที่ยวบินที่ VZ561 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45
ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพืน
้ เมือง หรือ รานใดๆก็ตามทีร่ ะบุไวในรายการทัวร
ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม 300 NTD ตอ ราน ตอ ทาน โดย
ไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง

**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขึ้นอยูก
 ับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง
12-15 เม.ย.2562
26-29 เม.ย.2562
03-06 พ.ค.2562
31พ.ค.-03 มิ.ย.2562
14-17 มิ.ย.2562
28มิ.ย.-01 ก.ค.2562
12-15 ก.ค.2562
26-29 ก.ค.2562
09-12 ส.ค.2562
23-26 ส.ค.2562
06-09 ก.ย.2562
27-30 ก.ย.2562
04-07 ต.ค.2562
23-26 ต.ค.2562
25-28 ต.ค.2562
ราคาเด็กทารก
อายุตํ่ากวา 2ป

อัตราคาบริการ

ผูใหญ
16,900
14,900
14,900
13,900
14,900
16,900
14,900
14,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
16,900
16,900

เด็ก
16,900
14,900
14,900
13,900
14,900
16,900
14,900
14,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
16,900
16,900

พักเดี่ยว
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

5,000 บาท

ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชัน
่
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาท ัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด ์ท้องถินตามธรรมเนียม (ชําระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ท่าน

ชําระทีส
่ นามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสําคัญ!
เงื่อนไขการออกเดินทาง
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขัน
้ ตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้
กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน หากมีผูเดินทางไมถงึ ทีก
่ ําหนด บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลท
บินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษท
ั ฯ จะไมรบ
ี ผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบน
ิ ภายในประเทศทุก
ครั้ง
การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื้อตัว๋ เครื่องบินประเภททีส
่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวา จะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรบ
ั ผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึง่ บริษัทฯ จะยืนยันกรุป
 ออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอน
เดินทาง หากไมมน
ั่ ใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง
หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนัน
้ ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะ
เกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบ
จากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุป
 มีคาใชจาย
เพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวน

สิทธิ์มอ
ิ นุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทงั้ สิ้นและเก็บคาใชจายทัง้ หมดตามจํานวนเงิน
ของราคาทัวร
การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได
การชําระเงินเขามานัน
้ หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทาน
ไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผู
เดินทางได และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิด
คาใชจายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สด
ุ เทาจํานวน
เงินมัดจํา ทั้งนีท
้ ั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษท
ั ฯ
อัตราคาบริการรวม
คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับตามทีร่ ะบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนาํ้ มัน
(ยกเวนหากมี การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมจาก
ทานภายหลัง) และเนื่องจากเปนตัว๋ กรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทัง้ นี้
เปนไปตามเงื่อนของสายการบิน
นํ้าหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเปาถือขึ้นเครือ
่ ง
1 ใบ
ไมเกิน 7 กิโลกรัม
คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
โรงแรมที่พก
ั ตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
อนึ่ง เรือ
่ งของการยืนยันโรงแรมที่พก
ั นั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงค
ที่จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึง่ ทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ
1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจาก
ใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน
คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000
บาท
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทา ย
โปรแกรม

คาภาษีมล
ู คาเพิ่ม 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จาย 3%
อัตราคาบริการไมรวม
คาใชจา ยสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด
คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม
่ ิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา
คานํา้ หนักกระเปาที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว
คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทอ
 งถิ่น(ถามี) ทานละ 1,200 NTD/ทริป
(ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
คาภาษีมล
ู คาเพิ่ม 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการใหบริการ
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ
กรุณาสํารองที่นงั่ และชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทัง้ หมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัท
ฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทา นจะไม
สามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจาย
คาใชจา ยในสวนของที่พก
ั และตัว๋ เครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นงั่ นอย
กวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณา
เตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพือ
่ ออกตั๋วหรือคําขอ
พิเศษเพิม
่ เติมตางๆ ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวา จะบางสวน
หรือทัง้ หมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้แลว
- จํานวนคนในการออกเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม
่ เติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุป
 ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก

เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทา นหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหาก
ทานตองการ
- การรับการดูแลเปนพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจา ยทั้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและ
หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ เชน ผูท
 ี่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและ
ผูที่มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ
ในกรณีทก
ี่ องการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ
ไมวา จะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคา
ทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐ
ของประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษท
ั ฯและมัคคุเทศกหรือ
หัวหนาทัวร ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทัง้ สิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของ
เจาหนาทีท
่ างกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบริษัทฯ มีจด
ุ ประสงคทท
ี่ ํา
ธุรกิจเพือ
่ การทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิด
กฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป
ไมนอยกวา 5 หนากระดาษ
- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ
หากผูด
 ินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทาง
อื่น ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทงั้ สิ้น บริษท
ั ฯ จะถือวาทานประสงคที่
จะสละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนือ
่ งจากเปนราคาโปรโมชัน
่ (แตทานสามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ
 งแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษท
ั ฯ
บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงือ
่ นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้
หนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พก
ั ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรือ
่ งหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก
โดยมีหองพักสําหรับผูสบ
ู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตาม
ความประสงคของผูที่พก
ั ทัง้ นีข้ ึ้นอยูก
 ับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไม
สามารถรับประกันได
มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจด
ั ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจา ยตางๆ ได เนื่องจากเปนการจาย
กับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผา นการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมืองออกเมือง ไมวา จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
่
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋

เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิ ดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผด
ิ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจา ยใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวทีม
่ ิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบต
ั ิเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้น
แตกตางกัน ซึง่ ทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สด
ุ

