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เที่ยง

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน - แช่น้ าแร่ในห้องส่วนตัว
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 832
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.50 ชั ่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ..อาหารจีนพื้ นเมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ
แบบส่วนตัวในห้องพัก
นาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : EASTERN HOTEL&RESORTS หรือเทียบเท่า
หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง –ไถจง - ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่ าน ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยัน จัน ทรา ซึ่ ง
ได้รบั การกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลกเนชัน่
แนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้ นเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหว
ค รั้ ง ให ญ่ เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ย าย น 1999 รวม ค วา ม
หลากหลาย ทางธรรมชาติ จ ากผื น น้ าสู่ ย อดเขาที่ นั บ จาก
ความสู งระดับ 600 - 2,000 เมตร มี ค วามยาว 33 กิ โ ลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มี ภู เขาสลับ ซับ ซ้อ น
ล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่ง
เป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยนั จันทรา ให้ท่านดื่มดา่ กับบรรยากาศ ริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน และนาท่านขึ้ นสู่วดั เสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถัง
ซัมจั ๋งที่ได้อญ
ั เชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
วัดเหวินหวู่ ซึ่ งหมายถึ งศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญ ญา
และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์รวมถึ งสิ งโตหิ น
อ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึง ตัวละ1ล้านเหรียญ
ไต้หวัน จากนั้น นาท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูก
มากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศ
ที่เย็นตลอดปี ของที่ นี่ทาให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและ
พั น ธุ ์ ช าอู ห ลงที่ นี่ ยัง เป็ นพั น ธุ ์ ช าที่ น ามาปลู ก ในประเทศไทยแถบ
เชียงรายอิสระชิมชาชนิ ดต่างๆ หรือเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ
3 ของเกาะไต้ห วัน เมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการเดิ นทางจากทางด้าน
เหนื อของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา

-3เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

วันที่สี่
เช้า

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจงให้ท่าน
ได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่
ซึ่งราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่ นอน
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรม : PARK LANE INN หรือเทียบเท่า
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ ไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน
ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกมากกว่า100 ชนิ ด ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ..พระกระโดดกาแพง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ ว ซึ่ง
เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน
ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ ง ที่ เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือก
โลก และการกัดกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ
เศี ย รพระราชิ นี รองเท้าเทพธิ ด า ซึ่ งมีชื่ อเสี ย งทัว่ ในเกาะ
ไต้หวันและทัว่ โลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น ที่ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง
จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ ง
เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดิ นเก่าแก่ที่ มีชื่ อเสี ยง ที่ สุดในไต้ห วันแล้ว นั ก ท่ องเที่ ย วจะเพลิ ดเพลิ น
บรรยากาศแบบดั้งเดิ มของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้ห วันในอดี ตและให้ท า้ นเลื อกชิมและซื้ อเป็ น
ของขวัญของฝาก ร้านอาหารที่มาแล้วไม่ควรพลาด เช่น บัวลอยเผือกและไอศครีมถัว่ ตัด เป็ นต้น
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : HIONE HOTEL หรือเทียบเท่า
ไทเป – COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก) – อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น น าท่ านแวะร้าน COSMETIC SHOP ที่ มี เครื่ อ งส าอางมากมายหลายชนิ ด ที่ ขึ้ นชื่ อ ของไต้ห วัน
ตลอดจนสร้อย GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย
ให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเมื่อยให้ท่านได้เลือกชมกันตามอัธยาศัย
จากนั้น นาท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ ามีความสูงถึง 508 เมตร
สร้างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื อนของ
แผ่นดินไหวและการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดใน
โลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ ที่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้ นตึกชั้น 89**
ภายในตึ กไทเป 101 ชั้น 1-5 เป็ นห้างสรรพสินค้าและสินค้าแบรนด์เนม
ต่างๆ รวมทั้งยังมี ชั้นใต้ดิน ที่ รวบรวมร้านอาหารและซุ ปเปอร์มาร์เก็ต ให้
ท่านได้เดินช้อปปิ้ งและเลือกรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม

-4จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจีย งไคเช็ ค ตัวอาคารเป็ นหิ น อ่อนทั้งหลัง มี ลัก ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเที ยนถันที่ ปักกิ่ง งดงาม มี อาณาเขตที่ กว้างขวาง ทาให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย

จ
จากนั้ น นาท่านชม วัดหลงซาน วัดที่ เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน
ซึ่งขึ้ นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหาร
สามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลักและ
วิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝี มือ
ที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพัน
รอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลาย
ปูน ปั้ นยิ บ ย่อ ยที่ แ สดงถึ งฝี มื อ ของช่ าง โดยในแต่ ล ะวัน จะมี
ผูค้ นมากมายทั้งนั กท่ องเที่ ย วและชาวไต้ห วัน เองมาไหว้พ ระที่ นี่อยู่เสมอๆ ต่อด้วย นาท่ านเดิ นทางสู่
ตลาดซี เหมิ น ติง ให้ท่ านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุ งเทพฯ เป็ น
แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิฟต์ช็อป สไตล์วยั รุ่นรองเท้ากีฬา
ยี่หอ้ ดังเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทยแน่ นอน
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
จากนั้นนาท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
22.35 น.
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 837
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชั ่วโมง)
01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการ
13-16 มิ.ย. 62
27-30 มิ.ย. 62
11-14 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11 เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง) (ไม่เสริมเตียง)

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม

20,955 20,955 19,955 3,500
20,955 20,955 19,955 3,500
20,955 20,955 19,955 3,500
21,955 21,955 20,955 3,500

**วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10**

8-11 ส.ค. 62
22-25 ส.ค. 62
5-8 ก.ย. 62
19-22 ก.ย. 62
3-6 ต.ค. 62
24-27 ต.ค.62

20,955
20,955
20,955
20,955
20,955
20,955

20,955
20,955
20,955
20,955
20,955
20,955

19,955
19,955
19,955
19,955
19,955
19,955

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ราคานี้ รวมภาษีน้ ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
• ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
• ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
• ค่าภาษี สนามบินของทั้งสองประเทศ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
**กรณีตอ้ งการประกันที่มีความคุม้ ครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้ อเพิ่มเติมได้**

• น้ าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก. รวม 2 ชิ้ น

• ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
• ค่าทาพาสปอร์ต
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 1,200 NTD
• ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางใน
กรณีที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่า
ทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
**กรณีลกู ค้าไม่ลงร้านช้อป ตามโปรแกรมที่ระบุไว้ เก็บเงินเพิ่ม 500 บาท/ร้าน/ท่าน ทุกกรณี**
การยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป
คืนเงินทั้งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้ นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่ พกั โดยตรงหรือโดย
การผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่อาจขอคื น เงิน ได้ รวมถึ งเที่ ย วบิ น พิ เศษเช่ น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
***หมายเหตุ..ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์***
▪ หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
▪ หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั ง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
การชาระเงิน บริษัทฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่า นสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิ ดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษั ท ฯจะไม่รับ ผิ ดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้ เป็ นเพี ยงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยื นยัน จากบริษั ท ฯ อี ก ครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่ นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิ ดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
หากสถานทูตไต้หวัน มีประกาศยกเลิก การยกเว้นวีซ่า สาหรับหนั งสือเดินทางไทย หลัง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามจริง

เอกสารที่ใช้สาหรับท่องเที่ยว
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน)
พร้อมถ่ายสาเนามาให้กบั บริษัทที่ทา่ นจองทัวร์
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*************************************************************

