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13 – 16 เมษายน 2562 ราคาเพียง 27,900 บาท
21 – 24 เมษายน 2562 ราคาเพียง 24,900 บาท
28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562 ราคาเพียง 24,900 บาท

DAY 1: เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม (-/-/D)
DAY 2: ไทเป – ฮัวเหลียน – อุทยานแห่ งชาติโทโรโกะ – น้าตกาางชุน – ถ้า
นางแอ่ น – ชายหาดชี ซิงถัน – ถนนคนเดินตงต้ าเหมิน – โรงแรม (B/L/D)
DAY 3: ฮัวเหลียน – ท่ าเรือ – ชมวาฬและโลมา – นั่งรถไฟไปอีหลัน – ไทเป
– ชอปปิ้ งตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่าขึ้นตึก) –ร้ านเค้ กสั บปะรด – ชอปปิ้ งซีเห
มิน – โรงแรม (B/L/D)
DAY 4: ไทเป – ศูนย์สร้ อยข้ อมือ – หมู่บ้านขุดทองจิ่วเฟิ่ น – อุทยานเย่หลิว
– ไทเป – หอระลึกเจียงไคเช็ ค – สนามบินเถาหยวน – เชียงใหม่ (B/L/-)

ชอปปิ้ ง ณ แหล่ งชอปปิ้ งดัง
เที่ยวเต็ม ไม่ มีอิสระ
ชิมอาหารไต้ หวัน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
บินตรงจากเชียงใหม่
กินดี อยู่ดี รู บี้จัดให้
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DAY 1
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่
13.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน (FD242)
18.35 น. ถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลา
ท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
คา่ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรื อ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 2
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน (เดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
- นา้ ตกาางชุน
- ถา้ นางแอ่น
- ชายหาดชีซิงถัน
- ถนนคนเดินตงต้าเหมิน
คา่ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (สเต็ก)
ที่พกั AZURE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 3
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือ
10.00 น. ล่องเรือออกทะเลชมปลาวาฬและโลมา (โอกาสใน
การเห็นประมาณ 80%)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- นั่งรถไฟไปอีหลัน (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
- ชอปปิ้ งตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ ตึก)
- ร้ านขนมเค้กสับปะรด
- ชอปปิ้ งซีเหมินติง
คา่ เที่ยง รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั RELITE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

DAY 4
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์สร้ อยข้อมือ
- หมู่บ้านขุดทองจิว่ เฟิ่ น
- อุทยานเย่หลิว
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล
- ไทเป
- หอระลึกเจียงไคเช็ค
16.30 น. เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
17.00 น. ทาการเช็คอินเพื่อเดินทางกลับ
19.15 น. ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ (FD243)
22.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กับอัตราแลกเปลีย่ นของเงิน**

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

13 – 16 เมษายน 62
วันที่เดินทาง

21 – 24 เมษายน 62
28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62

ค่ าบริการท่ านละ (บาท)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

27,900

เด็ก ราคาเท่ากับผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ชาระเพิ่มท่านละ

27,900
4,900

ค่ าบริการท่ านละ (บาท)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

24,900

เด็ก ราคาเท่ากับผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ชาระเพิ่มท่านละ

24,900
4,900

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ 700 NT /ท่ าน
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.– บาท
2.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
3.6 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มผี รู้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินและรายการทัวร์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

