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มีนาคม – เมษายน 2561

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบิ นเถาหยวน – เมืองไถจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา –
วัดพระถังซัมจั ๋งวัดเหวิ นหวู่ – เมืองเจียอี้
พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 2
เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เจ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG634
เดินทางถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ รอรับ (อาหารว่าง แซนวิ ช+น้า
ผลไม้)
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นําท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์สองข้างทางทีส่ วยงาม จากนัน้ นําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึง่ มี
ความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระ
อาทิตย์และพระจันทร์เสีย้ ว ซึง่ เป็ นทีม่ าของนามอันไพเราะว่า สุริยนั -จันทรา นําท่านนมัสการรูป
ปัน้ ของพระถังซัมจั ๋ง ทีไ่ ด้อญ
ั เชิญประดิษฐานกลับมาทีว่ ดั เสวียนกวง เมือ่ ปี ค.ศ. 1965นําท่าน
นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวิ นหวู่ ซึง่ ถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมปิ ั ญญาและ
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนัน้ นําท่านนําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่าง
สองข้างทาง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษปลาประธานาธิ บดี
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั MAISON DE CHINE CHIAYI 4* หรือเทียบเท่ า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตาม
อัธยาศัย
อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – นัง่ รถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – ชิ มชาอู่หลง –
แช่น้าแร่ส่วนตัว5ดาวส่วนตัวในห้องพัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3)
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน ซึง่ เป็ นจุดท่องเทีย่ วที่ สําคัญและสวยงามอีกทีห่ นึ่งของ
เกาะไต้หวันทีท่ ุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เทีย่ ว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศ
บริสุทธิ ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ทม่ี อี ายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นัง่ รถไฟโบราณชมอุทยาน
พร้อมทัง้ ให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ทีม่ สี นหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามทีแ่ ตกต่างกันไป
ซึง่ ต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (4) อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
นําท่านแวะชิ มชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึน้ ชื่อของไต้หวัน จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ สเต็ก + สลัดบาร์
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ท่านแช่น้ําแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัว
ภายในห้องพัก
ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – พิ พิธภัณฑ์ก้กู ง – Cosmetic shop – ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)–ตลาดซี เหมิ นติ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (6)
นําท่านนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซือ้ ขนม
ยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ ของฝากอันขึน้ ชื่อของ
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ไต้หวัน จากนัน้ นําท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุ
ลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้รา่ ยการสดชื่น ลดอาการปวดเมือ่
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษจิ งผิงเสี่ยวหลงเปา (7)
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์ก้กู ง เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณทีม่ ปี ระวัติ
ยาวนานกว่า 5000 ปี ซึง่ ของลํ้าค่าทางประวัตศิ าสตร์มอี ยูท่ น่ี ่ีจาํ นวนมากกว่า 620,000 ชิน้ จากทุก
ราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึง่ หนึ่งชุด 5000 ชิน้ ) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน
ไม่ว่าจะเป็ นภาพวาดเครือ่ งปั น้ ดินเผา เครือ่ งทองสําริดต่างๆ เหมาะกับท่านทีช่ อบโบราณวัตถุและ
งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ นเครือ่ งถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลาม นําท่าน ช้อป
ปิ้ งเครื่องสาอางค์ราคาถูก ทีไ่ ด้รบั ความนิยมหรือรวมทัง้ พวกยา/นํ้ามันและยานวดทีข่ น้ึ ชื่อของ
ไต้หวัน นําท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ ตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความ
สูงถึง 508 เมตร ได้รบั การออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัว
อาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทําหน้าทีก่ นั การสันสะเทื
่
อน
ของแผ่นดินไหวและมีการตัง้ ระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี
ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลฟิ ท์เร็วด้วย
ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที จากนัน้ นําท่าน ช้อปปิ้ งตลาดซีเหมิ นติ ง
หรือทีค่ นไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทงั ้ แหล่งเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุน่ กระเป๋ า ของ
ฝากคนทีท่ ่านรัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญีป่ ่ นุ รวมทัง้ ยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น,
New Balance, Puma,Adidas, Nike ในส่วนของราคาทีป่ ระเทศไต้หวันนัน้ จะมีราคาถูกกว่า ให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษพระกระโดดกาแพง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั TAO GADEN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า
หมูบ่ ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น – อุทยานเย๋หลิ่ ว– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบิ นเถาหยวน –
กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (9)
นําท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่ วเฟิ่ น ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิว่ เฟิ น เป็ นแหล่ง
เหมืองทอง ทีม่ ชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญแห่งหนึ่ ง เพราะ
นอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทม่ี ชี ่อื เสียง ทีส่ ุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดัง้ เดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้ เลือกชิม
และซือ้ ชาจากร้านค้าทีม่ อี ยู่มากมายอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษอาหารซี ฟ้ ดู สไตล์ไต้หวัน
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นําท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ น
แหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดทีม่ ชี ่อื เสียง เต็มไปด้วยโขด
หินทีม่ รี ปู ทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของนํ้าทะเล ลม
ทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมือ่ หลายล้านปี ก่อนทําให้เกิด
การทับถมของแนวหิน จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค ซึง่ เป็ นแหล่งรวมรูปภาพ สิง่ ของต่างๆ ทีเ่ ป็ นประวัตแิ ทบทัง้ หมดเกีย่ วกับท่านนายพล เจียง
ไค เช็ค ตัง้ แต่สมัยทีย่ งั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตําแหน่งผูน้ ําประเทศ นอกนัน้
ท่านยังจะได้พบกับการเปลีย่ นเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั น้ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่ จะมีขน้ึ ทุก
1 ชัวโมง
่ บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบิ นเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG635
ถึงท่าอากาศยาน สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มีนาคม – เมษายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักร่วมกับ
เดี่ยว
มีเตียงเสริ ม
ผูใ้ หญ่ 2ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
22-25 มีนาคม 2561
23,999
23,999
23,999
4,200
29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
23,999
23,999
23,999
4,200
5 – 8 เมษายน 2561
24,999
24,999
24,999
4,200
6 – 9, 26-29 เมษายน 2561
23,999
23,999
23,999
4,200
**กรุณาอ่ านสักนิ ดก่ อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนัน้ สามารถ
ใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทัวไป
่ หากท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่องจาก
หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านัน้ ถึงสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่ง
สําเนาหนังสือเดินทางให้กบั บริษทั ในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันทีเ่ ดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มทีใ่ ห้สําเนา
กับทางบริษัท หรือ นํ าหนังสือ เดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่ ว งหน้ า ทางบริษัทไม่
สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบิน หรือตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ไทยและไต้หวัน จึง
เรียนให้ท่านลูก ค้าทุก ท่านรับทราบ และอายุของหนังสือ เดินทางต้อ งมากกว่า 6 เดือ น นับจากวันที่เ ดินทางเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง
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ราคานี้ รวมภาษี น้ามันและประกันวิ นาศภัยของสายการบิ นแล้ว หากมีการประกาศเพิ่ มขึ้นหลังจาก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทางบริ ษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริ ง**
**กรุป๊ 15 ท่ านออกเดิ นทาง**
***หนังสือเดิ นทางไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
**หนังสือเดิ นทางข้าราชการ ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดิ นทางต้อง ยื่นวีซ่า
เท่านัน้ **
*** สาหรับผูเ้ ดิ นทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดา มารดา ต้องมีจดหมายยิ นยอมให้บตุ ร
เดิ นทางไปต่างประเทศจากบิ ดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน
3.
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.
คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทม่ี จี าํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหี วั หน้า
ทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
6.
ในกรณี ที่ลูกค้าต้ องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั ๋วโดยสารเอง กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่
ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น ***
7.
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ ม
เดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ชัน้ นักท่องเทีย่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมคี วาม
ประสงค์อยูต่ ่อ จะมีค่าใช้จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด
2.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง
4.
ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5.
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6.
ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7.
ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม)
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ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ น
ข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000
บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษทั
ประกันชีวติ ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ )

อัตราไม่นี้รวม
1.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ
2.
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่า
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีช่ ํารุดหรือของมีค่าทีส่ ญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
5.
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
6.
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
7.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่ านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่ออํานวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่ง
เอกสารการยืน่ วีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีทเ่ี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั วิ ซี ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้
การยกเลิ กสาหรับการจอง
สําหรับผูโ้ ดยสารทีท่ างบริษทั ฯ เป็ นผูย้ น่ ื วีซ่าให้ เมือ่ ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว้นมัดจํา
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึน้ ไป ขอสงวนสิทธิ ์คืนเงินในทุกกรณี
4.
เปลีย่ นวันเดินทาง กรุณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิ ์การ
เปลีย่ นวันเดินทาง
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ ดินทางไม่
ครบ 15 ท่านในกรณีน้บี ริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมด (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึง่ ได้ชาํ ระไว้กบั ทาง
สถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบตั เิ หตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ น
ต้น
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
ป๊ เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3.
โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ้าร้อน บริการให้
ฟรี
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ ้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สาหรับหนังสือเดิ นทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
หากเป็ นหนังสือเดิ นทางราชการไทยเล่มสีน้าเงิ น ต้ องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
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1.หนังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีม่ หี นังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รปู สีพน้ื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติก๊ เกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือน
ปั จจุบนั ให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3
วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน้ )
- กรณีเป็ นพนักงาน
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั ฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริม่ ทํางาน
- กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทัง้
เซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน้ )
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ ําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาสูตบิ ตั ร และสําเนาใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุณา
เซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทําจดหมายชีแ้ จงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์
กันอย่างไร พร้อมทัง้ แนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
ผูน้ นั ้ เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทัง้ บันทึกการหย่าซึง่ แสดงว่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ่นื
จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั ้ เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นผูส้ งู อายุ 60ปี ขน้ึ ไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดิ นทาง
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ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่ ่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการ
เดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ อี ํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษ
ทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ
ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี รู้ ว่ ม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพืน้ ทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

