TAIWAN SUPERSTAR 5D4N
พบกับประสบการณ์พิเศษ 1 ปี มีครัง้ เดียว เทศกาลบอลลูน เมืองไถตง

TAIWAN INTERNATIONAL BALLON FESTIVAL 2018
เที่ยวชม 4 เมืองดัง เมืองเกาสง-เมืองไถตง- เมืองฮวาเหลียน – เมืองไทเป
เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน – เจดียเ์ สือ - มังกร – แวะถ่ายรูป FORMOSA
เมืองไถตง**สัมผัสประสบการณ์พิเศษ **นั ่งบอลลูลลอยฟ้ า รวมค่าบอลลูน**
ถ่ายรูปเส้นแบ่งเขตศูนย์สูตร TOPIC OF CANCE - เมืองฮวาเหลียน –เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ “อุทยานทาโรโกะ”- **ล่องเรือชมปลาโลมา** – นั ่งรถไฟความเร็วสูง
ไทเป – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ด้านนอก

โดยสายการบิน CHINA AIRLINES ( CI )

วันแรก
15.30น.

18.35 น.
22.55 น.
ค ่า
พักที่

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 23 .เคาท์เตอร์ D สายการบินไทยสมายด์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
สาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่สนามบินเกาสง โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI840
ถึงท่าอากาศยานเมืองเกาสง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้ น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง
บริการอาหารว่างบนรถ + เครือ่ งดื่ม
โรงแรม CITY SUITE KAOHSIUNG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

เกาสง–วัดเจดียเ์ สือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – วัดฝอกวงซัน – เมืองไถตง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นชม เจดียเ์ สือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ห่างจากศาลาฤดูใบไม้ผลิ และศาลาฤดู
ใบไม้ร่วงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะ
เป็ นทางเข้าสู่ภายในเจดีย์ และบริ เวณปากเสือจะเป็ นทางออก
สามารถขึ้ นไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ บึงที่มีสิ่งปลูกสร้าง
และวัด ต่ า งๆ รอบบริ เ วณ เจดี ย์คู่ แ ห่ ง นี้ ถู กสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่
ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์การเดินเข้าไป
ทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็ นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้
กลายเป็ นความโชคดี
น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป FORMOSA BOULOVARD โดมแห่ ง แสง ตั้ง อยู่ ภ ายในสถานี ร ถไฟใต้ดิ น MRT
Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สาย
รถไฟสีสม้ และสีแดง เป็ นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็ น
การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ า ลม ไป เป็ นสี
แดง เหลือง น้ าเงิน เขียว เป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ของเมืองเกาสง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้ นเมือง

เทีย่ ง

ค ่า
พักที่

จากนั้ นนาท่านสักการะพระอามิตพุทธที่ พุทธสถานฝอกวงซัน เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน
เป็ น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจาภาคใต้ ชมพระ
อุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิ กชน
ได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สงู ถึง
33 เมตร ประดิ ษ ฐานโดดเด่ น อยู่ บ นเขาล้อ มรอบด้ว ย
พระพุทธรูปอีก 480 องค์ มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขา
ทั้งลูก จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไถตง (ไถ) มาจากคาว่า (ไต้หวัน) (ตง) แปลว่า ตะวันออก
ดังนั้ น (ไถตง) จึงแปลว่า ไต้หวันฝั ่งตะวันออกเมืองนี้ ขึ้ นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงาม เมืองไถตง
ตั้งอยู่ในเขตเทศมณฑล Taitung ของ ไต้หวัน บริเวณชายฝั ง่ ทางตอนใต้ของไต้หวัน ติดกับมหาสมุทร
แปซิฟิก เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของเทศมณฑล Taitung และเป็ นหนึ่ งในเมืองหลักทางชายฝั ง่
ทะเลตะวันออกของไต้หวันการจะเดินทางไปยังใจกลางของเทือกเขาของไต้หวัน มีการเดินทางที่
ค่อนข้างจะจากัด ส่วนสถานที่เป็ นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ก็คือ Green Island และ
Orchid Island
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนู ชาบู ชาบู พื้ นเมือง
โรงแรม LUMINOUS HOTSPRING RESORT & HOTEL TAINAN ให้ทา่ นอิสระแช่น้ าแร่ ห้องพัก
ส่วนตัว

วันทีส่ าม
เมืองไถตง - นั ่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน) – เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018–
ถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer – แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน –
เมืองฮวาเหลียน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้ นให้ท่านได้ขึ้นบอลลูลชมวิว เมืองไถหนาน บริเวณหน้าโรงแรมที่พกั ชมพระอาทิตย์ขึ้นยาม
เช้า

จากนั้ นนาท่านเดินไป งานเทศกาล 2018 Taiwan International Balloon Festival. เป็ นเทศกาลที่
ยิ่งใหญ่งานหนึ่ งของประเทศไต้หวันที่ได้รบั ความนิ ยมจากนั กท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก โดยไต้หวันได้
จัดงานเทศกาลนี้ ขึ้ นเพื่ อเป็ นกิ จกรรมส่งเสริ ม การท่อ งเที่ยวไต้ห วัน เชิง อนุ รักษ์ เทศกาลบอลลู น
นานาชาติครั้งนี้ มีความยิ่งใหญ่อลังการและมีความสวยงามของบอลลูนหลากสีสนั ที่ลอยอยู่ในอากาศ
เป็ นอย่างมาก รอคอยให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั ง่ บอลลูนที่จะพา
คุณลอยขึ้ นสู่ทอ้ งฟ้ าชมความงดงามของหุบเขา วิวทิวทัศน์อนั งดงามของไต้หวัน และนอกจากจะมีโชว์
ความยิ่งใหญ่ของบอลลูน งานจัดขึ้ นตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2560 นี้ โดยงานจัดอยู่ที่
เมืองไถตง (Taitung) นั กท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ท้งั กลางวันและกลางคืน ทั้งในช่วงเช้าและช่วง
บ่าย ให้ทา่ นถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน

เทีย่ ง

ค ่า
พักที่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้ นเมือง
จ า ก นั้ น แ ว ะ ถ่ า ย รู ป Monument marking the Tropic of
Cancer จากทั้งหมดมี 9 แห่งในโลก ซึ่ง 3 แห่ง อยู่ในไต้หวัน
และสองแห่งนั้ นอยู่ที่ฮวาเหลี ยน เป็ นอนุ สาวรี ย์ที่สร้างขึ้ น
เพื่อแสดงจุด ที่เ ส้น Tropic of Cancer พาดผ่ านไต้หวัน ซึ่ ง
จากที่ นี่ ท่ า นสามารถมองไปถึ ง ชายฝั ่ ง ทะเลได้อี ก ด้ว ย
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ฮวาเหลียน “เมืองฮวาเหลี ยน”
เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับแรกของภาคตะวันออกของไต้หวัน เป็ นเมืองที่ยงั รักษาประเพณีด้งั เดิม มีพนที
ื้ ่ที่
มีความหลากหลายในลักษณะภูมิประเทศ ทั้งที่เป็ นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง ระหว่างทางให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพอันงดงามของธรรมชาติ ซึ่งมีทศั นี ยภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งที่ ดึง ดู ด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติได้เป็ นอย่างดี จากนั้นให้ทา่ น อิสระ ช้อปปิ้ ง ตลากลาง
คืน เมืองฮวาเหลียน
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตลาดกลางคืน เมืองฮวาเหลียน
โรงแรม PARK CITY HUALIEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ) – ถ้านกนางแอ่น
และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก - นั ่งรถไฟสู่เมืองไทเป
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นนาท่าน ล่องเรือชมปลาวาฬ เมืองฮวาเหลียน เป็ น
แหล่ งกาเนิ ดแห่งขุนเขาและทะเล เป็ นสวรรค์ของปลาวาฬ
และปลาโลมา มาอาศัยอยู่ประมาณ 20 ชนิ ด การออกทะเล
ชมปลาวาฬ และปลาโลมา โอกาสที่จะได้ชมนั้ นมีถึง 95%
จึ ง ท าให้ท ะเลนอกฝั ่ ง ของฮวาเหลี ย นนั้ นเป็ นแหล่ ง ชม

ปลาวาฬที่เป็ นที่นิยมที่สุดของไต้หวัน ชมความน่ ารักของเหล่าปลาวาฬ

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้นนาท่านชม นาท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะ
เป็ นอุทยานที่มีทศั นี ยภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวฒ
ั นธรรมประเพณี
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือ
เป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชม
จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ านกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ ยว
ผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็ นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของเกาะไต้หวัน
และแวะชม น้ าตก ฉางชุน อนุ สรณ์สถานฉางชุ น จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ งที่มีทัศนี ยภาพของหุ บเขา
สลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาธารลี่อู
และอีกที่คือ ปากถ้ านกนางแอ่น ถ้านกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหล
ผ่านกัดเซาะของลาธารลี่อทู าให้นกนางแอ่นกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีทศั นี ยภาพแปลกตา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟ นัง่ รถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่เมืองไทเป

เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็นบนรถไฟ ชุดเบนโตะเซต +พร้อมเครือ่ งดื่ม
โรงแรม LOOK HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า .

วันทีห่ า้
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM – ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก
101 (ไม่รวมขึ้ นตึก) - ช้อปปิ้ งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชม อนุ ส รณ์ส ถานเจีย งไคเช็ ค อดี ต ผู ้น าของ
ไต้ ห วั น สร้ า งขึ้ นเพื่ อ ร าลึ ก ถึ ง คุ ณ งามความดี ข องอดี ต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รกั และศรัทธาของคนไต้หวัน
ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523
ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้ น

เหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ช้นั บนด้านในของอนุ สรณ์สถาน
สาหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็ นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้ องสีฟ้า ผนังทา
ด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ดา้ นหน้า เป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน
เป็ นตัวแทนของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือดเนื้ อที่สูญเสียไป เป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความ
เสมอภาคและภราดรภาพ
นาทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลม
กล่อมจนเป็ นที่รูจ้ กั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีขสมอีก
มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก
จากนั้ นนา ศูนย์เครื่ องประดับ GERMANIUM เป็ นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับ สมดุ ลใน ซึ่ ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วย
ให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่ โลกให้
ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าชนิ ดอื่นให้ท่านได้เลือกชม
เทีย่ ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา
บ่าย
จากนั้ น นาท่านถ่ายรูป ด้านหน้า ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้ นตึก) ตึกระฟ้ า แห่งนี้ มีความสูงที่สุด
ในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้น
เยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการ
ป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วย
ความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อป
ปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่ งของไทเปบริเวณตึก 101ช้อปปิ้ งสิน ค้า
แบรนเนมชั้นนาราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
จากนั้ น เดิ น ทางสู่ ตลาดซี เ หมิ น ติง จากนั้ น ให้ท่ า นได้อิ ส ระช้อ ปปิ้ งแหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง ซี เ หมิ น ติ ง
เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้า
ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรน
ใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร
(อิสระอาหารเย็น เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง)
22.05 น.
เหินฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI837
00.50+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้
บริการ
***********************************************************************************************

การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมี ผู โ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบ
จานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

***กรณีลกู ค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้ อ
ตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ นะคะ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
CI
CI837 TPE-BKK 22.05-00.50+1

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 พักเดี่ยว จำนวน
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
จ่ายเพิ่ม ที่น่ งั
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มี
(เด็กอายุต ่า
เตียง
กว่า12 ปี ) (เด็กอายุต ่า
กว่า12ปี )

12 – 16 JUL 2018

26,888.- 26,888.- 24,888.- 5,000.- 25+1

19 – 23 JUL 2018

27,888.- 27,888.- 25,888.- 5,000.- 25+1

26 – 30 JUL 2018

27,888.- 27,888.- 25,888.- 5,000.- 25+1

2 – 6 AUG 2018

27,888.- 27,888.- 25,888.- 5,000.- 25+1

*** ราคานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
1.
ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับ
รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจา
แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือ
ขอเลื่อเดินทาง
ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หกั
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3 ผูจ้ องยกเลิ กการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู ้
ยกเลิ กต้องรับผิ ดชอบชาระค่า ธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น้ า มัน
เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3.
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4.
การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ผูใ้ หญ่ 25 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนั งสือเดินทางต้องมีอายุ เหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้ นทาง
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

