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กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – (อาบน้าแร่ธรรมชาติ ภายในห้อง)
คณะพร้อม ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 634
เดินทางถึง สนามบิ นเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่ า นขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทาง
ศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พระกระโดดกาแพง + ขาปูยกั ษ์
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ขน้ึ ชื่อว่ามีอากาศทีบ่ ริสทุ ธิที์ ส่ ดุ
ของไต้หวัน เนื่องจากเป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็ นเมืองทีม่ แี หล่ง
น้ าแร่ทด่ี ที ส่ี ดุ ของไต้หวันอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
*** หลังรับประทานอาหารคา่ เชิ ญท่ านผ่อนคลายความเหนื่ อยล้าโดย การแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ใน
ห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้าแร่นี้จะช่ วยบารุงสุขภาพ ทาให้ระบบโลหิ ตหมุนเวียนดีขึ้น ทา
ให้ผิวพรรณเปล่งปลังสวยงาม
่
***
ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา (วัดพระถังซาจั ๋ง) – นัง่ กระเช้าพาโนราม่า
สวนสนุกหมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) - ชิ มชาอูหลง – ไทเป
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน กราบไหว้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตัง้ อยู่หน้ าวัดมีมูลค่าตัว ละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นาท่า น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา เพือ่ ชมความสวยงามของทะเลสาบทีโ่ อบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม
และนาท่านชม วัดพระถังซัมจั ๋ง เพือ่ นมัสการพระอัฐขิ องพระถังซัมจั ๋ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL
นาท่ าน นั ง่ กระเช้ าลอยฟ้ าพาโนราม่ า ซึ่งต้อ งข้ามภู เขาที่มคี วามอุ ดมสมบูรณ์ มปี ่ าหนาทึบ และพบ
ทิวทัศน์ ชนั ้ สุดยอดของทะเลสาบสุรยิ นั จันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุรยิ นั จันทราได้เกือบทัง้
ทะเลสาบ นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้า นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ า ให้เวลาท่ านอิส ระเล่นเครื่อ งเล่นที่มอี ยู่
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มากมายในสวนสนุ ก เครื่องเล่นไฮไลท์ของทีน่ ่คี อื UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุ ก
กันอย่างเต็มอิม่ และยังมีสวนดอกไม้ท่จี ดั อย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั สวนดอกไม้
อย่างเต็มอิม่ จากนัน้ นาทุกท่านไป ชิ มชาอูหลง ซึง่ ชาอูหลงมีตน้ กาเนิดทีไ่ ต้หวันโดยเฉพาะทีจ่ งั หวัด หนัน
โถว แห่ งนี้ เป็ นแหล่งปลูกชาอู ห ลงที่ด ีท่สี ุด ท่ านจะได้ชิมชาอู ห ลงเกรดเอที่ต้อ งปลูกบนภู เขาสูง ของ
จังหวัดหนันโถวทีค่ วามสูงเหนือระดับน้ าทะเล 2,000 เมตร ขึน้ ไป
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ไห่ป้าหวัง
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ ว – หมู่บา้ นโบราณจิ่ วเฟิ่ น – ศูนย์ปะการังแดง – พิ พิธภัณฑ์ก้กู ง - ซื่อหลิ นไนท์
มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ ว เป็ นแหลมทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ทีย่ ่นื ออกไปกลางทะเล ทา
ให้เกิด ปรากฎการณ์ท างธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่าง ๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่
มีช่อื เสียงโด่งดังเป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลก
่
นาท่านเทีย่ วชม หมู่บา้ นโบราณจิ่ วเฟิ่ น หมู่บา้ นโบราณทีต่ งั ้ อยู่บน
ภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่เคยเป็ นเหมืองแร่ทองคาทีม่ ชี ่อื เสียงเคยมีประวัตพิ บทองคาก้อน
โตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปั จจุบนั เหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจาที่เฟื่ องฟู ในอดีตที่ถูกลบเลือนไป
ตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บา้ นกับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดง
แบบจีน พร้อมชิมอาหารพืน้ เมืองรสเลิศ และของทีร่ ะลึกน่ ารักๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล + กุ้งมังกรไต้หวัน
จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์ประการังแดง ชมอัญมณีทล่ี า้ ค่าของชาวไต้หวัน ศูนย์ปะการังแดงไต้หวัน เป็ น
ศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ท่สี ุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็ นอัญมณีชนั ้ สูงและเป็ นที่แพร่ห ลายของชาว
ไต้หวัน มีการค้นพบว่าเริม่ มีการนามาทาเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชงิ ในอดีตเป็ นเครื่องประดับสาหรับ
ราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชัน้ สูง นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์แห่ งชาติ ก้กู ง พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวม
ของลา้ ค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิง่ ไว้ทงั ้ หมดและเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี กี ารจัดแสดงของล้าค่าเป็ นอันดับ 3

PKG_TG_TW_003

คา่

วันที่ สี่
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่

ของโลกอีกด้ว ย พิพธิ ภัณฑ์ส ถานแห่งนี้มปี ระวัตยิ าวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้าค่าหายากเช่น หยก
ผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ ตราประทับประจาตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภัตตาคาร SILKS PALACE
หลังรับประทานอาหารค่านาทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลิ นไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตทีม่ ี
ขนาดใหญ่ ท่สี ุด ในเมือ งไทเป ซึ่งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมือ งและตลาดคนเดิน อาหาร
พืน้ เมืองที่ข้นึ ชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้ าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ล้มิ ลองรสชาติของเต้า หู้
เหม็น ก็ถอื ว่าไปไม่ถงึ ไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดทีม่ ตี น้ กาเนิดทีไ่ ต้หวันคือ ชานมไข่มกุ ส่วนตลาด
คนเดินก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิดตัง้ แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทงั ้ สินค้าเสือ้ ผ้า รองเท้า เครื่องประดับ
โดยทีร่ องเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ต่างๆ
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
ไทเป – นัง่ รถไฟด่วน (ไทเป-ฮัวเหลียน) – อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) –
พิ พิธภัณฑ์หยกและหิ นอ่อน – นัง่ รถไฟด่วน (ฮัวเหลียน-ไทเป)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง นัง่ รถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน หรือเมืองหลวงฝั ง่ ตะวันออกของเกาะไต้หวัน ระหว่าง
ทางท่านจะได้ช่นื ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ไท่ ผิงหยาง
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ทาโรโกะ (การเข้าชมอุทยานขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากเกิดฝนตก
หนักหรือทัศนวิสยั ไม่เอื้อต่อการท่องเทีย่ วทางอุทยานจะปิ ดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ) เป็ นอุทยานที่
ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของไต้หวัน คาว่ าทาโรโกะ มาจากภาษาของชาวพื้นเมือง มีความหมายว่า ภู เขาที่
ยิ่งใหญ่ ได้ร ับการยอมรับว่ าเป็ นสถานที่ท่มี ที ัศนีย ภาพของภู เขาและแก่ งหินอ่ อ นที่ส วยงามและเป็ น
เอกลักษณ์ ทัศนียภาพเป็ นหน้าผาสูงชัน ประกอบด้วยช่องเขา หุบเขาลึก มีลาธาร และน้ าตก ก้อนหินทีถ่ ูก
น้ าในลาธารกัดกร่อนจนกลมมน มีลกั ษณะสวยงามดุจภาพวาด จุดชมวิวทีน่ ่ าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่
หน้าผาโพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ น้ าตกชางชุน และทาโรโกะ จอร์จ หรือช่องแคบหินอ่อน ทัศนียภาพ
ของที่น่ีจดั ว่างดงามเป็ นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก นาท่านชม โรงงานหิ นอ่อน ที่มชี ่อื เสียงของฮวาเหลียน
ชมกรรมวิธกี ารเจียระไนหินอ่อน ได้เวลาสมควร นาท่านนัง่ รถไฟด่วนเดินทางกลับสูเ่ มือง ไทเป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ สุกี้ ชาบู ชาบู
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ได้เวลาสมควร นาท่านนัง่ รถไฟด่วนเดินทางกลับสูเ่ มือง ไทเป
หมายเหตุ: การเข้าที่พกั คืนนี้ค่อนข้างดึกทาให้เราไม่ตอ้ งเปลีย่ นโรงแรมและไม่เสียเวลาท่องเทีย่ วในวัน
ถัดไป
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
วันที่ ห้า
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่
20.05 น.
22.50 น.

ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิ วชัน้ 89 – ร้านเค้กสับปะรด – หอที่ ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านหน้ า)
ช้อปปิ้ ง ย่านซีเหมิ นติ ง - นัง่ รถไฟหัวจรวด (ไทเป-เถาหยวน) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ตึ ก ไทเป 101 ปั จจุบนั เป็ นตึกที่สูงเป็ นอันดับสองของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟา
ประเทศสหรัฐอาหรับอิมเิ รตส์ นาท่าน ขึ้นลิ ฟท์ความเร็วสูงที่ สุดในโลกสู่ชนั ้ 89 เพือ่ ชมทิวทัศน์ของเมือง
ไทเปแบบพาโนราม่าทีส่ วยงามมาก นาท่านเดินทางสูต่ วั เมือง ไทเป แวะ ร้านเค้กสับปะรด เพือ่ ให้ท่าน
ได้ลองลิม้ ชิมรสขนมขึน้ ชื่อของไต้หวัน ซึง่ มีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทาให้เป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา
นาท่ านชม หอที่ ระลึกเจี ยงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อ นทัง้ หลัง ศึกษาชีวประวัตแิ ละผลงานของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั ้นทองเหลืองขนาดใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่ในโถงใหญ่ชนั ้ บน ชัน้ ล่าง
เป็ นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นาตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ ั กกิง่ งดงามตระการตา เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป
ด้านข้างของหออนุ สรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
จีน อิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้ งซีเหมิ นติ ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ
แหล่งศู นย์ร วมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่ นไต้ห วัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อ ป สไตล์ว ัย รุ่ นมากมาย
โดยเฉพาะรองเท้ายีห่ อ้ ONITSUKA TIGERทีก่ าลังได้รบั ความนิยมทีเ่ มืองไทยขณะนี้ เป็ นรองเท้าสัญชาติ
ญีป่ นที
ุ่ ไ่ ต้หวันขายถูกทีส่ ดุ ในโลก เป็ นสิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้สาหรับทุกคนทีเ่ ดินทางมาถึงไต้หวัน
ได้เวลาอันสมควร นาท่าน นัง่ รถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 635
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง
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มกราคม: 17 - 21, 24 - 28
กุมภาพันธ์: 07 - 11, 24 - 28
มีนาคม: 01 - 05, 21 - 25, 28 - 01 เม.ย.
ท่านละ

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พักห้องเดีย่ วเพิม่ อีกท่านละ

รวมตั ๋วเครื่องบิน
41,900
41,900
41,900
31,500
7,900

ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
30,500
30,500
30,500
22,900
7,900

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครังต้
้ องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
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ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ , น้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอยดูแลอานวย
ความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เติม
นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
-

ตั ๋วเครื่องบิ น
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- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลกู ค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั ่งของกรุ๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลกู ค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯว่าสามารถคืนค่า
โดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่ นตัวผูเ้ ดินทางในกรณีน้ี
ทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณี
ถ้าสามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตรงนี้เองทังหมด
้
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ั ่ง (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี ั ่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผลหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทย กาหนดให้น้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถนาขึน้ เครื่องได้
อยูใ่ นความดูแลของท่านน้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม.
X 46 ซม.)
- ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้าหนักกระเป๋ า
อาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผู้
เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

สาหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติไทย เข้าประเทศไต้หวันไม่ต้องทาวีซ่า
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