ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ #เย๋หลิว
ขอพรเรืองความรัก...เทพจันทรา #วัดหลงซาน
ั จันทรา
ไฮไลท์ทีพลาดไม่ได้ #ล่องเรือทะเลสาบสุริยน

พักไทเป คืน ชิม ช้อปจุใจ #ซือหลิน เฟิ งเจีย ซีเหมินติง
ตารางการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง

วันที

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : . - . )
ผูหลี–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดเหวินหวู่
ร้านชา-ไทจง-หมู่บา้ นสายรุง้ -เฟิ งเจียไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุ สรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป (ไม่รวมค่าขึนตึก
ชัน )-ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า เทียง

คํา

X

X

X

WE MEET HOTEL
TAICHUNG
หรือระดับเทียบเท่า

X

ไทเป-เย๋หลิว-หมู่บา้ นจิวเฟิ น–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–
DUTY FREE-ช้อปปิ งซีเหมินติง
ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 :
. )
หมายเหตุ :
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิน จํานวน ,

CSTPEXW02

. -

พักที

X

X

RELITE HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า

X

RELITE HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า

X

NTD/ทริป/ท่าน (เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
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กําหนดการเดินทาง
วันที 2- สิงหาคม
วันที 09- สิงหาคม
*วันแม่*
วันที 6- สิงหาคม
วันที 3- สิงหาคม
วันที 0 สิงหาคม- กันยายน
วันที 6- กันยายน
วันที 3- 7 กันยายน
วันที 0- กันยายน
วันที 7 กันยายน- ตุลาคม
วันที 4- ตุลาคม
วันที 1- ตุลาคม
*วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙*
วันที 8- ตุลาคม

ราคา ,8 .ราคา ,8 .ราคา ,8 .ราคา ,8 .ราคา ,8 .ราคา ,8 .ราคา 12,899.ราคา ,8 .ราคา ,8 .ราคา ,8 .ราคา 16,899.ราคา ,8 .-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
. น.

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันทีท่าอากาศยานดอนเมื อง อาคาร ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน ประตู
เคาน์เตอร์ สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก

วันทีสอง

กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดเหวินหวู่
ร้านชา-ไทจง-หมู่บา้ นสายรุง้ -เฟิ งเจียไนท์มาร์เก็ต
เหินฟ้ าสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) เทียวบินที XW182

.

น.

(สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง) ไม่รวมอาหารบนเครือง

.

น.

เทียง

CSTPEXW02

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เถาหยวน เมื องไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ งเป็ นเกาะที มี พื น ที เล็ ก กว่า
ประเทศไทยประมาณ เท่าตังอยูห่ า่ งจากชายฝั งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ
กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ
ต้อนรับท่านด้วย...แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ ชุด
นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องผูหลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง) ตังอยูท่ างภาคกลางของ
ไต้หวัน เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือทีสําคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ น
เมืองทีได้ชือว่าน่ าอยูท่ ีสุดในไต้หวัน นํ าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึงเป็ นทะเลสาบ
ทีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทศั นี ยภาพของนําและภูเขาทีสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ) ลิมรส...ปลาประธานาธิบดี
นํ าท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวิ นหวู่ ซึงถื อเป็ นเทพเจ้าแห่งภู มิ
ปั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื อสัตย์ และยังมี สิ งโตหิน อ่ อน ตัว ที ตังอยู่ดา้ นหน้ าวัด ซึ งมี
มูลค่าตัวละ ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั นนําท่านแวะ ชิมชา ทีขึนชือที สุดของไต้หวัน มีรสชาติ
หอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนสภาพภู มิประเทศและอากาศทีเหมาะสม เป็ นที นิ ยม
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คํา
พักที

วันทีสาม
เช้า

เทียง

CSTPEXW02

ของคนไทยซื อเป็ นของฝาก นํ าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งไทจง (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ
ชัวโมง) ซึงตังอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที ของมณฑลไต้หวัน
นํ า ท่ านเดิ น ทางสู่ หมู่ บา้ นสายรุ ง้ เดิ ม เป็ นหมู่ บ ้านทหารผ่ านศึ ก ของพรรคก๊ก มิ น ตั งในยุค
สงครามกลางเมืองของจีน ทีเดินทางลีภัยมารวมตัวทีไต้หวัน ต่อมามีโครงการรือหมู่บา้ นแห่งนี
และสร้างเป็ นเมืองใหม่ ในระหว่างที ทําการรือถอนมีทหารเก่านายหนึ งนามว่า คุ ณปู่ หวง หย่ง
ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพงและตัวบ้าน ภาพวาดบนกําแพงและตัวบ้านสะดุ ด
ตาผูพ้ บเห็น ด้วยสีสนั ทีสดใสเปี ยมไปด้วยความสุข ทังตัวหนั งสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน ผลงาน
ของคุณปู่ หวง หย่ง ฟู่ ได้รบั การกล่าวขานในวงกว้างจนในทีสุดหมู่บา้ นแห่งนี ก็ได้รบั การอนุ รกั ษ์
นํ าท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจียไนท์มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีรา้ นค้าครบครันจําหน่ ายสินค้า และ
อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ทีขึนชือของทีนี ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซือหา
สินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ( ) ลิมรส...บุฟเฟ่ ต์ ชาบูไต้หวัน
WE MEET HOTEL TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า ดาว

ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101
(ไม่รวมค่าขึนตึกชัน 89)-ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( )
นําท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชัวโมง) เมืองหลวงของไต้หวัน
และเป็ นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทังการศึ กษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตังอยูท่ างด้านเหนื อของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ
ล้านคน ไทเปเป็ นเมืองหลวงทีมีการเติบโตเร็วมาก จากนั นนํ าท่านเลือกซือของฝาก ขนมยอด
นิ ยมของไต้หวัน ที ร้านพายสัปปะรด ด้วยความอร่อยสูตรเด็ดของตัวเนื อแป้ งพายที กัดแล้วไม่
ร่วน แป้ งมีความกรอบเล็กๆ ไม่แข็ง มีกลินหอมอ่อนๆ ของสับปะรดสอดไส้ทีเนื อเนี ยน รสนุ่ มๆ
ไม่หวานมาก ไม่เลียน เหมาะสําหรับคนชอบขนมหวานน้อย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( )
นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ ํ าของไต้หวัน สร้างขึนเพือรําลึกถึงคุณงามความ
ดี ของอดีตประธานาธิ บดี เจี ยงไคเช็ ค ผู เ้ ป็ นที รักและศรัท ธาของคนไต้ห วัน ซึ งใช้เวลาในการ
สร้างถึง ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ.
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน เป็ นวัดเก่าแก่ทีมี
ชือเสียงให้ท่านได้สมั ผัสความงามของสถาปั ตยกรรมไต้หวันแบบดังเดิม สร้างขึนใน พ.ศ. 2281
แสดงให้เห็นถึงจิตใจทีเต็มเปี ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี เต็มไป
ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมทีประณีตงดงาม
นํ าท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ นตีกชัน ) มีความ
สูงถึ ง 508 เมตร ได้รบั การออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีการ
ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมของเอเชียตะวันออกแบบดังเดิมกับสถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน
โดยผสมผสานสัญ ลักษณ์ อัน เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนี ยมจีน และความเชื อให้เข้ากัน กับ
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เทคโนโลยีลํายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน จากนั นนํ าท่ าน
อิสระช้อปปิ ง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็ นหนึ งในตลาดไนท์มาร์เก็ตทีมีชือเสียงมากทีสุดของเมือง
ไทเป โดยจะแบ่งออกเป็ น โซนหลักๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึงมักจะเป็ นร้านอาหารและ
ขนมมีทังแบบแผงลอยและที เป็ นร้านเล็กๆ เกื อบ
ร้านค้า ที เน้นขายอาหารแบบท้องถิ น
ของไต้หวัน สไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึ กย่าง, หอยทอด, ไก่ท อด, ข้าวขาหมู, และชา
ไต้หวันต่างๆ เป็ นต้น
อาหารคําอิสระตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการช้อปปิ งของท่าน
RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ดาว

คํา
พักที

วันทีสี
เช้า

ไทเป-เย๋หลิว-หมู่บา้ นจิวเฟิ น–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ งซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( )
นํ า ท่ านเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เย๋ห ลิ ว อุ ท ยานแห่ งนี ตังอยู่ท างส่วนเหนื อสุ ด ของเกาะ
ไต้หวัน มีลกั ษณะพืนทีเป็ นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ าทะเลและลมทะเล ทําให้
เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่ าตืนตาที เดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึงมี
ชือเสียงโด่งดังไปทัวโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ) ลิมรส...ซีฟ้ ูดส์ไต้หวัน
นํ าท่านอิสระช้อปปิ งที จิวเฟิ น ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือของกินที แปลกตา อีกทัง
ยังมี บัวลอยเผื อกที โด่งดังที สุดในไต้ห วัน เนื องจากมีรสชาติแบบดังเดิ มไม่เหมื อนที ไหน ท่าน
สามารถซือกลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี ยงั มีสินค้าอีกมากมายทีทําให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับถนนคนเดินทียาวทีสุดในหมู่บา้ นจิวเฟิ น
นําท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี ยม) ทีเป็ นเครืองประดับเพือสุขภาพ มีทังแบบสร้อย
ข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยก
ไต้หวัน และ ปะการังแดง เครืองประดับลําค่าของชาวไต้หวันมาตังแต่โบราณ นําท่านอิสระช้อป
ปิ งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษี ที DUTY FREE ซึงมี สินค้าแบรนด์เนมชันนํ าให้ท่านได้เลือกซื อ
มากมาย ในราคาที ถู กเป็ นพิ เศษ นํ าท่าน อิสระช้อปปิ งซี เหมิ นติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน
อิสระช้อปปิ งสินค้าหลากหลายรวมทังสินค้าแฟชันเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger,
Nike etc. แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกทีสุดในโลก
อาหารคําอิสระตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการช้อปปิ งของท่าน
RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ดาว

เทียง

คํา
พักที
วันทีห้า
เช้า
.

น.

ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( )
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW181
(สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง) ไม่รวมอาหารบนเครือง

.

น.
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*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***
ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า เดือนขึนไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตํา หน้า หากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
 ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ทีมี นักท่ องเที ยวร่วมเดิน ทางน้อยกว่า
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที ไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้ อย วัน ก่ อนการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที มี วีซ่า (หากผู ้เดิ น ทางทุ ก ท่ านยิน ดี ที จะชําระ
ค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ เพือเช็คว่า
กรุ๊ปมี การคอนเฟริมเดิ น ทาง หรื อ สายการบิ นอาจมี การปรับเปลี ยนไฟล์ท และ เวลาบิ น ก่อ นทุ กครัง
มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
 โรงแรมที พัก และโปรแกรมท่องเที ยวอาจมี การสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ ับความเหมาะสม และคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัท ฯ สงวนสิ ทธิ ในการที จะไม่ รบั ผิ ดชอบต่ อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ สุดวิสัยที ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึ ง
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดิ นทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมื อง รวมทังในกรณี ที ท่ านจะใช้หนั งสือเดิ นทางราชการ (เล่มสี นําเงิน) เดิน ทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที ยวประเทศไต้หวัน กําหนดให้มี การประชาสัม พันธ์สิน ค้าพื นเมืองให้
นั ก ท่ อ งเที ยวทั วไปได้รู จ้ ัก คื อ ร้า นชา, DUTY FREE, ร้า นพายสั ป ปะรด, ศู น ย์ส ร้อ ยสุ ข ภาพ ซึ ง
จําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบ
ว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ - นาที ซือหรือไม่
ซื อขึน อยู่กับความพอใจของลูก ค้าเป็ นหลัก ไม่มี การบังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่ มี ค วาม
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที เกิดขึนจาก
ท่าน เป็ นจํานวนเงิน
NTD / ท่าน / ร้าน
 กรณีทีไม่ตามทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนการคืนเงินทุกกรณี และขอเก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ ,
บาท/วัน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้า
ชือ เลขที หนั งสื อเดิ นทาง และอื นๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณี ทีท่ านมิ ได้ส่งหน้าหนั งสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าทีไม่รจู ้ กั กัน กรณีทีท่านเดินทาง ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านัน
 ตัวเครืองบินทีใช้เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกทีนังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ทีนังแบบสุ่มเท่านัน)
 หลังจากทีท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์สว่ นทีเหลือเรียบร้อยแล้วนัน
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนั ดหมายเพือเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผเู ้ ดินทางอีกครัง
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ / เด็ก
(พักห้องละ - ท่าน)

เด็ก 2-1 ปี

พักเดียว
(จ่ายเพิม)

วันที 2-

สิงหาคม

,8

,8

4, 00

วันที 09-

สิงหาคม

,8

,8

4, 00

วันที 6-

สิงหาคม

,8

,8

4, 00

วันที 3-

สิงหาคม

,8

,8

4, 00

วันที 0สิงหาคม- กันยายน

,8

,8

4, 00

วันที 6-

,8

,8

4, 00

วันที 13-17 กันยายน 2562

,8

,8

4, 00

วันที 0-

,8

,8

4, 00

วันที 7กันยายน- ตุลาคม

,8

,8

4, 00

วันที 4-

ตุลาคม

,8

,8

4, 00

วันที 1-

ตุลาคม

6,8

6,8

4, 00

4,8

4,8

4, 00

กันยายน
กันยายน

วันที 18-22 ตุลาคม 2562

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัวเครืองบินชันประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านัน
2. ทีพักโรงแรม 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+ ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 6 มือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี นํามัน เชือเพลิ งและค่าประกันภัยการเดินทางที มี การเรียกเก็บจากสายการบิ น ซึ งเป็ นอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที 16 พฤษภาคม
(หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบิน ท่านต้องชําระเพิม)
7. ค่าระวางนํ าหนั กกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครือง จํากัดไม่เกิน กิโลกรัม สัมภาระติ ดตัวขึนเครืองได้ 1 ชิน
ต่อท่าน นําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 00,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์)
** คุม้ ครองตังแต่ อายุ 6 – 69 ปี เท่านัน **
CSTPEXW02
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หมายเหตุ: กรณี ผูเ้ ดิ นทางมี อายุ 1 เดื อน- ปี และผูเ้ ดิ นทาง อายุ ปี ขึนไป คุ ม้ ครองเพียง %
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทังสิน **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดิน ทางสํา หรับครอบคลุมเรืองสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **ทังนี อตั ราเบียประกันเริมต้นที
บาท ขึนอยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุม้ ครอง
กรณี ทีเสี ยชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติ ดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการที
เกียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การ
บาดเจ็บเนื องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมที สังเพิมนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์กอ่ นการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี )
3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิน จํานวน ,
NTD/ทริป/ท่าน (เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
สําหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
4. ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
5. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไต้หวัน (หมายเหตุ : ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสําหรับหนังสือ
เดิ น ทางไทย [เล่มสี แดงเลื อดหมู ] ท่านสามารถเข้าไต้ห วัน โดยไม่ต ้องขอวีซ่า แต่ หากมี ประกาศจากทาง
รัฐบาลบังคับใช้วีซา่ ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซา่ เพิมทีเกิดขึนตามจริง ทังนี สําหรับหนังสือเดินทางข้าราชการ
ไทย (เล่ ม สี น ําเงิ น ) ต้อ งทํา การยื นขอวี ซ่ า ตามปกติ มี ค่ า ธรรมเนี ย ม 1,700 บาทต่ อ ท่ า น และ
ค่าบริการยืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืนวีซ่า 5-7 วันทําการ
6. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ
เงือนไขการสํารองทีนังและการชําระค่าบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทังหมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชัน
(ภายใน ชัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีทําการจอง)
 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณี ไม่ชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ)
หมายเหตุ หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าทีทุกครัง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขึนไป
คืนค่าใช้จา่ ยทังหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า - วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จา่ ยทังหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่ าใช้จา่ ยทังหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทําให้คน
เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนื องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอืนที เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถเรียก
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คืนได้ เช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกิดขึนตามจริง ในกรณี ทีไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จําทีนั งกับสายการบินและค่ามัดจําที พัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศทีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
 เมื อท่ านออกเดิ น ทางไปกับคณะแล้ว ถ้า ท่ า นงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรือ ไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคื น ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ าติ ด ตั ว ขึน เครื องบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ไม่ เกิ น
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุ กชิ นไม่ เกิน ,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนํ าออกมาให้เจ้าหน้าที ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
ใบเท่านั น ถ้าสิงของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านั น
 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
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