TAIWAN TAKE A BREAK 3D2N
โดยสายการบิน ไชน่ าแอร์ ไลน์ (CI)
อยากฟินต้องบ ุพเพ ถ้าไม่อยากโดนเท...
...ต้องลางานไปไทเปด้วยกันนะ..ออเจ้า

เอาใจคนทางาน เทีย่ วเต็ม 3 วัน ไม่ มีอิสระทัวร์
ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา–อุทยานเหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่ น
เที่ยวชมหมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น – แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้ าตึกไทเป101
เมนูพเิ ศษ++ พระกระโดดกาแพง //สุก้ชี าบู ชาบู //ปลาประธานาธิบดี

วันแรก
05.30 น.

08.35 น.
13.15 น.
บ่าย

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เหยหลิ่ว – จิว่ เฟิ่ น
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ROW R ประตู 8.
เคาท์เตอร์ สายการบินไชน่ าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุก
ท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI837
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง
บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็ นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่ มีชื่ อ เสี ย งเต็ มไปด้ว ยโขดหินที่มี
รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่ อนของน้ า ทะเล
ลมทะเล และการเคลื่ อนตัวของเปลื อกโลกประกอบด้วยโขดหิน
ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ งซึ่งมี
ชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทัว่ โลก

จากนั้ นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งราช
วงศชอง จึงมีนักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่
ลดลงอย่างน่ าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้ งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้จิ่ว
เฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนี ยภาพภูเขาที่
สวยงามในฉากภาพยนตร์ไ ด้ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากเดิ น ทางมาชื่ น ชมความงดงามของที่ นี่

นอกจากนี้ ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทาให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้
ท่านได้เพลิ ดเพลิ นในการจับจ่ายซื้ อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผื อกที่โด่งดังที่สุดในไต้ห วัน
เนื่ องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้ อกลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี้ ยังมี
สินค้าอีกมากมายที่ทาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น ให้ทุกท่านได้
ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ได้
คา่
อิสระอาหารเย็น บนหมู่บา้ นจิว่ เฟิ่ น ให้ทา่ นอิสระตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรม TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันทีส่ อง

เถาหยวน - ไทจง – ทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดเหวินอู่ –ชิมชา – ไทจง-ฝงเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นเดินทางสู่หนานโถว ทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของ
ชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง 33
กิโลเมตร นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพ
ของ พระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ที่ต้งั อยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนั้น นาท่านกราบไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นั กปราชญ์ขงจื้ อ นั กปราชญ์แห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความ
ซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทาง
ท่านจะสามารถชื่นชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา และแวะชิมชาอู่หลง ขึ้ นชื่อ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

เทีย่ ง

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหาร
นานาชาติสไตล์ Street Food ทาให้ดึงดูดทั้งนั กท่ องเที่ย วและคนท้องถิ่น ได้ม ากมาย มีอะไรน่ าสนใจ
สาหรับคนทุกเพศทุก วัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์ม าร์เ ก็ต ตั้งอยู่ใ กล้กับมหาวิ ทยาลัยฟ่ งเจี่ย จึงมีสิน ค้า

เกี่ยวกับแฟชัน่ และวัยรุ่น นั กเรียน นั กศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้ นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา
ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
พักที่
โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ าม ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปด้านหน้าตึกไทเป
101 (ไม่รวมขึ้ นตึก) – GERMANUIM – ช้อปปิ้ งซีเหมินติง
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพาย
สับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รจู ้ กั ไปทัว่ โลก อิสระ
ให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้
เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิ ด ให้ทุก
ท่ า นได้ล องชิ ม เลื อ กซื้ อก่ อ นเดิ น ทางกลั บ บ้า นน าท่ า นเที่ ย วชม
อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไต้หวัน สร้างขึ้ นเพื่อราลึก
ถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและ
ศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร
โดยรู ป ปั้ นเหมื อ นท่ า นเจี ย งไคเช็ ค ที่ ส ร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะ
ประดิษฐานอยู่ช้นั บนด้านในของอนุ สรณ์สถาน สาหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็ นไปตามวัฒนธรรมจีนตัว
ตึกสีขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้ องสีฟ้า ผนั งทาด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่
ด้านหน้า เป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็ นตัวแทนของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือดเนื้ อที่สูญเสียไป
เป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
จากนั้ น น าท่ า นไปยัง ตึก ไทเป 101 (ไม่ ร วมค่ า ขึ้ นลิ ฟ ท์ตึก
101 ชั้น89 ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า คู่กบั แลนด์มาร์คของ
ประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบัน
(อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็ น
ห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงั ระดับโลกไว้มากมาย

จากนั้นนา ศูนย์เครือ่ งประดับ GERMANIUM เป็ นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถ
ปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสด
ชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่ โลกให้ท่านได้เลื อ กชม
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าชนิ ดอื่นให้ท่านได้เลือกชม จากนั้ นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง ซีเหมินติง
เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของ
ฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่ นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆ
มากมายตามอัธยาศัย
(เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง อิสระรับประทานอาหารเย็น)
จากนั้นได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อทาการเช็คอินสัมภาระ ก่อน
เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
22.35 น. เหินฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI837
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
01.20 น. ถึงท่าอากาศยาน สุ วรรณภูมิกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใ ช้
บริการ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
PROMOTION JUNE 2018

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

14 – 16 JUNE 2018
21 – 23 JUNE 2018
27 – 29 JUNE 2018

15,999.15,999.15,999.-

เด็กทารก พักเดี่ยวจ่าย
คิดแต่
เพิ่ม
เฉพาะราคา
ตั ๋ว

4,900
4,900
4,900

3,900.3,900.3,900.-

จานวนที่น่ งั

25
25
25

**** ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น ไม่มีราคาเด็ก ราคาเด็กเท่าราคาผูใ้ หญ่ *****
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ ยนแปลงหรือสับเปลี่ ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่ อนการเดินทางในกรณีท่ี มีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนการ
เปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตาม
รายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้ อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ าหนักสัมภาระขาไปท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง





อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
ค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 ไม่รวม ทิปไกด์และคนขับ รวมเป็ น 800 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้า
ทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
 เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 25 วัน ( ไม่นับ
รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นเทศกาลซึ่งทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋ เต็มจานวน(เฉพาะตั ๋ว CHARTER เทีย่ วบินเหมาลา)
ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองแลจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจา
ใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว

หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทาง 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 องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิก
ต้องรับผิ ดชอบชาระค่า ธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น้ า มัน
เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
1.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

2 การยกเลิก
2.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
2.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ผูใ้ หญ่ 25 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ

4. บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรือ่ งการยืน่ วีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่
ทุกครั้ง

พาสปอร์ต ควรมี อายุใช้งานเหลื อเกิน 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริ ษทั จะไม่รบั ผิ ดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมื องปฏิ เสธการเดินทางของท่าน

