วันแรก
08.30 น.

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน –GLORIA OUTLET – ทีพ่ กั
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ เช็คอินสายการบิน EVA AIR
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ
11.30 น.
บินลัดฟ้ าสู่ กรุ งไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 258
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
16.45 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมือง เถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
จากนั้นนาท่านสู่ GLORIA OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ล่าสุ ดของไต้หวัน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, MICHAEL KORS และอีก
มากมายได้ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั Moving Star Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน
จากนั้น

ค่า

วัดจงไถฉานฉื่อ –ล่องเรือทะเลสาบ – วัดพระถังซาจั๋ง – ชิมชา – ร้ านพายสั บปะรด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดจงไถฉานฉื่อ วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนสถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรอง
จากนครวาติกนั และวัดมหายานที่ธิเบต..อีกทั้งยังเป็ นวัดที่มีการออกแบบให้ทนั สมัยที่สุดในไต้หวัน มี
รู ปทรงคล้ายคนกาลังนัง่ สมาธิ (ฝึ กวิปัสสนากรรมฐาน) มีความสู ง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee
เป็ นวิศวกรคนเดียวกับผูท้ ี่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็ นโครงสร้างที่แข็งแกร่ งเริ่ มก่อสร้าง
ในปี ค.ศ.1990 และเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์
ท่านพระอาจารย์เหวยเจวีย๋ นับแสนๆ คน..นาท่านแวะเยีย่ มชม ขนมพายสั บปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนม
ชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด
นอกจากนี้ยงั มีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
นาท่านสู่ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นาท่านล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ชมบรรยากาศและ
ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรู ปเคารพของ พระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ที่ต้ งั อยู่
บริ เวณริ มทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา จากนั้น นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ
นักปราชญ์แห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด
ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา นาท่านแวะชิมชาขึน้ ชื่อ และชมวิธีชงชา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั New Taipei Convention Center หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม ไทเป– อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค – GERMANUIM –แวะถ่ ายรู ปด้ านหน้ า ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมขึน้ ตึก )
– Duty Free – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านเที่ยวชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค อดีตผูน้ าของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้าง
เสร็ จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรู ปปั้ นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่
สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยูช่ ้ นั บนด้านในของอนุสรณ์สถาน สาหรับรู ปแบบการก่อส ร้าง
เป็ นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสี ขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้องสี ฟ้า ผนังทาด้วยหิ นอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้า
สวนดอกไม้สีแดงอยูด่ า้ นหน้า เป็ น 3 สี เดียวกับสี ธงชาติไต้หวัน เป็ นตัวแทนของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และ
เลือดเนื้อที่สูญเสี ยไปเป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ จากนั้นนาชม
ศูนย์ เครื่องประดับ GERMANIUM เป็ นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ งสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลด
ั งมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่ โลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยงั
อาการปวดเมื่อยและนอกจากน้นยั
มีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม

กลางวัน
จากนั้น

ค่า
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ ยวหลงเปา
นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรู ปด้านหน้าตึก (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสู งถึง 509
เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทา หน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ที่วงิ่ เร็ วที่สุดในโลก
ด้วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที
นาท่านเลือกชมและช้อปปิ้ งสิ นค้าแบนเนมชื่ อดังทุกยีห่ ้อทุกมุมโลก ณ Duty Free Shop
นาทุกท่านเข้าสักการะ วัดหลงซานเป็ นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
ตั้งอยูใ่ นแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี แล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็ ส
ถานที่สักการะบูชาสิ่ งศักสิ ทธิ์ ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปั ตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธ
ของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็ นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรี ยกกันว่าเป็ นวัดสไตล์ไต้หวัน ทาให้ที่นี่
เป็ นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ นหลัก
แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ดา้ นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ
เต๋ า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทบั ทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่ องความซื้ อสัตย์และหน้าที่การ
งาน และเทพเย่วเ์ หล่า หรื อ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้ TAKAO
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุ งเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของ
เหล่าวัยรุ่ นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่ นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลาย
รวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั Ferrary Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

โรงแรมทีพ่ กั - เถาหยวน – เชียงใหม่
บริการอาหารเช้ า แบบกล่ อง
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
07.25 น.
บินลัดฟ้ าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR 257
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
10.25 น.
เดินทางถึง เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
( JUL – SEP 2018)

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่าน

15 – 18 กันยายน 2561

19,500 บาท

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุต่ากว่ า12
ปี )
17,500 บาท

พักเดี่ยว
เพิม่ / ท่าน

4,500 บาท

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา**
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริ ป/ต่อท่าน ส่ วนหัวหน้าทัวร์ ไทยแล้วแต่
ความพึงพอใจ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระเกินจากสายการบินกาหนดให้ 30 กก.
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้นั ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็ นวีซ่า
นักท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น
..หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาเนินการยืน่ วีซ่าตามปกติ
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นบั รวม
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อเดินทาง
ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ว
หรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น

1.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3.
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4.
การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่ วนมัดจา
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว

10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง : กรณี ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คเรื่ องการยืน่ วีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

