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 เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่ หลิว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 สัมผัสเทศกาลปล่อยโคมลอยผิงซี
กำหนดกำรเดิ นทำง
กันยำยน – ธันวำคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบิ นนำนำชำติ เถำหยวน – เมืองไทเป – อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค – ตึ กไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่ำโคมลอย)
05.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S
สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง
08.30 น. นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิ นที่ CI 838
12.55 น. ถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ เถำหยวน เมืองเถำหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เพื่อนาท่านชม
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อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค ซึง่ เป็ นแหล่งรวมรูปภาพสิง่ ของต่างๆ ที่เป็ นประวัตแิ ทบทัง้ หมดเกี่ยวกับ ท่ ำน
นำยพล เจียง ไค เช็ค ตัง้ แต่สมัยทีย่ งั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตาแหน่ งผู้นาประเทศ
ท่านจะได้พบกับการเปลีย่ นเวรทหารรักษาการหน้ ารูปปั น้ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่ จะมีขน้ึ ทุก 1 ชัวโมง
่
บนชัน้ 4 ของอนุ ส รณ์ แ ห่ ง น าท่ านเดินทางสู่ ตึ กไทเป 101 (ไม่ รวมบัต รขึ้ น ตึ ก) ให้ท่านได้ถ่ ายรูปกับ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตรและ
ได้รบั การออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี (ไม่รวมค่ำโคมลอย) ซึง่ เป็ น
เมืองทีม่ เี ทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ผูค้ นส่วนใหญ่รกู้ นั
ดีว่าเทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ของชาวจีนก็คอื เทศกำลตรุษจีน และที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคม
ลอยหลายพันดวงขึน้ ไปสว่างไสวอยู่กลางท้องฟ้ ายามค่าคืนพร้อมใจเขียนคาอธิษฐานและส่งความปรารถนา
ดีของพวกเขาสู่ส วรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอยหรือที่รู้จกั กันในชื่อ โคมขงหมิ ง ถูกประดิษ ฐ์ข้นึ โดยขงเบ้ง ที่
ปรึกษาด้านการทหารคนสาคัญในประวัตศิ าสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ โดยใน
เขตผิงซีนัน้ ประเพณีการปล่อยโคมลอยเริม่ ขึน้ เมื่อหลายร้อยปี ก่อนหน้ านี้ เมื่อมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึน้ บน
ภูเขา โดยชาวบ้านจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านและจะปล่อยโคมลอยเพื่อเป็ นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยแล้ว หลัง
กลุ่มโจรจากไป นอกจากนัน้ ยังมีของทีร่ ะลึกจากร้านค้าให้ท่านได้ซอ้ื เป็ นของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพระกระโดดกาแพง
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SUN SPRING RESORT 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนแช่น้าแร่ภายในห้องพัก

วันที่สอง นัง่ รถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยำนทำโรโกะ – นัง่ รถไฟกลับสู่เมืองยีหลำน – ร้ำนขนมพำยสับปะรด
– เถำหยวนไนท์มำร์เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2) หลังอาหาร นาท่าน นัง่ รถไฟเดิ นทำงสู่เมืองฮัวเหลียน ให้ท่าน
ได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนทำโรโกะหรือไท่ หรู่เก๋อ ซึง่ ตัง้ อยู่ในบริเวณ
รอยต่อของอาเภอ ฮวาเหลียน อาเภอไถจงและอาเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะ
ไต้ ห วัน มีเนื้ อ ที่รวม 9.3 หมื่น เฮคตาร์ เป็ น อุ ท ยานที่ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ สองของไต้ ห วัน ค าว่ า ทำโรโกะ
(Taroko) มาจากภาษาของชาวพืน้ เมืองมีความหมายว่าภูเขาทีย่ งิ่ ใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) อาหารจีนพืน้ เมือง
บ่าย
หลังอาหาร นาท่านนั ง่ รถไฟเดิ นทำงกลับสู่เมืองยีหลำน นาท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของ
ไต้หวัน ร้ำนขนมพำยสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ ของฝากอันขึน้ ชื่อของไต้หวัน จากนัน้ เพื่อ
นาท่านเดินทางสู่ เถำหยวนไนท์มำร์เก็ต ซึง่ เป็ นถนนสายสาหรับขายอาหารเครื่องดื่มและอาหารยอดนิยม
ของตลาดกลางคืนไต้หวัน
ค่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั YI SU HOTEL 3.5* หรือเทียบเท่า
วันที่สำม ศูนย์ Germanium – ล่องเรือทะเลสำบสุริยนั จันทรำ – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ นหวู่ – เมืองเจียอี้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พ ัก (4) ….หลังรับประทานอาหารเช้านาท่าน ชมศูนย์ germanium
เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่าย
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การสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึง่ เป็ นเมืองทีใ่ หญ่อนั ดับที่ 3 ของไต้หวัน
ซึง่ เป็ นที่ตงั ้ ของทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา นาท่าน ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบสุริยนั จันทรำ ซึ่งมีความ
งดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้ หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยนั -จันทรำ จากนัน้ นาท่านนมัสกำรรูปปัน้ พระถัง
ซัมจั ๋ง ทีไ่ ด้อญ
ั เชิญประดิษฐานกลับมาทีว่ ดั เสวียนกวง เมือ่ ปี ค.ศ. 1965
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5) เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นาท่านนมัสกำรศำลเจ้ำขงจื้อและศำลเจ้ำกวนอู ณ วัดเหวิ นหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูม ิ
ปั ญ ญาและเทพเจ้าแห่ งความซื่อสัตย์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจีย อี้ ซึ่งเป็ นเมือ งที่ตงั ้ ของอุทยาน
แห่งชาติอาลีซาน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างรถเล่นผ่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูสเต็กจานร้อน+สลัดบาร์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั YUH TONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
อุทยำนแห่ งชำติ อำลีซำน – นัง่ รถไฟโบรำณชมสวนสนพันปี – ชิ มชำอู่หลง – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์
มำร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติ อำลีซำน ซึง่ เป็ น
จุดท่องเทีย่ วทีส่ าคัญและสวยงามอีกทีห่ นึ่งของเกาะไต้หวันทีท่ ุกท่านไม่ควรพลาด นาท่านเทีย่ วชมธรรมชาติ
บนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ทม่ี อี ายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นัง่
รถไฟโบรำณชมอุท ยำน พร้อ มทัง้ ให้ท่ านได้ชม สวนสนพัน ปี ที่มสี นหลากหลายนานาพัน ธุ์ มีค วาม
สวยงามทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ ต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึกจากนัน้ แวะชิ มชำอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึน้ ชื่อของไต้หวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูอาหารจีนสไตล์พน้ื เมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ สองข้างทางที่สวยงาม นาท่าน
ช้ อปปิ้ งตลำดฝงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต เป็ นตลาดที่มชี ่อื เสียงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดินที่มรี า้ นค้า
ครบครันจาหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
Cosmetic shop – อุท ยำนเหย่ ห ลิ ว – หมู่ บ้ำนโบรำณจิ่ วเฟิ่ น – ซี เหมิ นติ ง – สนำมบิ นเถำหยวน –
สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (9)….หลังอาหาร ให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเครื่องสำอำงค์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
หรือรวมทัง้ พวกยา/น้ ามันและยานวดทีข่ น้ึ ชื่อของไต้ หวัน จากนัน้ นาท่านไปยัง อุทยำนเหย่หลิ่ ว จุดเหนือ
สุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดทีม่ ชี ่อื เสียง เต็มไปด้วยโขดหินทีม่ ี
รูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้าทะเล ลม ทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ
หลายล้านปี ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหิน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูอาหารซีฟ้ ูดสไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่สมั ผัสบรรยำกำศถนนเก่ำจิ่ วเฟิ่ น ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่ ว
เฟิ่ นเคยเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญแห่งหนึ่ง
เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ท่มี ชี ่อื เสียง ทีส่ ุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดัง้ เดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทัง้ เลือกชิมและซือ้
ชาจากร้านค้าที่ม ีอ ยู่ม ากมายอีก ด้ว ย จากนัน้ ให้ท่ าน ช้ อ ปปิ้ งตลำดซี เหมิ น ติ ง หรือ ที่ค นไทยเรีย กว่ า
สยำมสแควร์เมืองไทย มีทงั ้ แหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้า
ยี่ห้อต่ าง อาทิ Onisutka แบรนด์ดงั ของญี่ป่ ุน รวมทัง้ ยี่ห้อ ต่ างๆ เช่น , New Balance , Puma , Adidas,
Nike ในส่วนของราคาทีป่ ระเทศไต้หวัน ถือว่าถูกทีส่ ุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11) เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิ นที่ CI 837
ถึงท่าอากาศยาน สนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************************************************

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) กันยำยน – ธันวำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
มีเตียงเสริ ม
5-9 กันยำยน
21,999
21,999
10-14, 19-23 ตุลำคม
25,999
25,999
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พฤศจิ กำยน
25,999
25,999
29 พฤศจิ กำยน – 3 ธันวำคม
13-17, 21-25, 27-31 ธันวำคม
25,999
25,999

เด็กอำยุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำน
ไม่มีเตียงเสริ ม
20,999
24,999
24,999

พัก
เดี่ยว

24,999

3,900

3,900
3,900
3,900

หมำยเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็ นราคาขายทีไ่ ด้รวมราคาร้านขายสินค้าทีท่ ่านต้องเยีย่ มชม จานวนทัง้ หมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรมซึง่ มีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษทั จึงใคร่ขอเรียนให้ลกู ค้าทุก
ท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจาเป็ นต้องให้ลกู ค้าเข้าไปแวะชม หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของ
ลูกค้า ไม่มกี ารบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ตอ้ งการเข้าเยีย่ มชมร้านค้าทีก่ ล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะ
เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน จานวน 2,500 NTD./ท่าน
์
**กรุณำอ่ำนสักนิ ดก่อนจองเนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนัน้ สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทาง
ทัวไป
่ หากท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบล่วงหน้า เนื่องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รบั การ
ยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านัน้ ถึงสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้กบั บริษทั ในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที่
เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มทีใ่ ห้สาเนากับทางบริษทั หรือ นาหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
ล่วงหน้า ทางบริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตารวจตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ไทยและไต้หวัน จึง
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เรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ และอายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือเดินทางของตัวท่านเอง

รำคำนี้ รวมภำษี น้ำมันและประกันวิ นำศภัยของสำยกำรบิ นแล้ว หำกมีกำรประกำศเพิ่ มขึ้นหลังจำก
วันที่ 1 เมษำยน 2561 ทำงบริ ษทั ฯ จะเรียกเก็บตำมจริ ง** **กรุป๊ 15 ท่ำนออกเดิ นทำง**
***หนังสือเดิ นทำงไทยเล่มสีแดง สำมำรถเข้ำประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ำ
**หนังสือเดิ นทำงข้ำรำชกำรไม่ได้รบั กำรยกเว้นวีซ่ำไต้หวันหำกใช้หนังสือข้ำรำชกำรเดิ นทำงต้อง ยื่นวีซ่ำ
เท่ำนัน้ **
*** สำหรับผูเ้ ดิ นทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดิ นทำงกับบิ ดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยิ นยอมให้บตุ ร
เดิ นทำงไปต่ำงประเทศจำกบิ ดำหรือมำรดำแนบมำด้วย
หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทม่ี จี านวนผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหี วั หน้าทัวร์
ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
6. ในกรณี ที่ลูกค้ำต้ องออกตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศหรือออกตั ๋วโดยสำรเอง กรุณำติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ของ
บริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทัง้ สิ้ น ***
7. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั
ต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ชัน้ นักท่องเทีย่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้าหนัก 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
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ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ น
ข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สาหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000
บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ )

อัตรำไม่นี้รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่า
น้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีช่ ารุดหรือของมีค่าทีส่ ญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณำวำงเงิ นมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท โดยกำรโอนเข้ำบัญชี
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4. ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่ออานวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ และส่งเอกสารการ
ยืน่ วีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีทเ่ี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการ
อนุมตั วิ ซี ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้
กำรยกเลิ กสำหรับกำรจอง
***** สาหรับผูโ้ ดยสารทีท่ างบริษทั ฯ เป็ นผูย้ น่ ื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง *****
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว้นมัดจา
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึน้ ไป ขอสงวนสิทธิ ์คืนเงินในทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15
ท่านในกรณีน้บี ริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมด (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึง่ ได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรือ
จัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถ้าต้องการ
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และอุบตั เิ หตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้าร้อน บริการให้ฟรี
กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ น พิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำไต้หวัน
***สำหรับหนังสือเดิ นทำงไทย สำมำรถเข้ำประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ำ
หำกเป็ นหนังสือเดิ นทำงรำชกำรไทยเล่มสีน้ำเงิ น ต้ องขอวีซ่ำไต้หวันตำมปกติ เอกสำรดังนี้
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านทีม่ หี นังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่าย
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ ‘
(ใช้รปู สีพน้ื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติก๊ เกอร์ใช้ไม่ได้,
ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ่ งประดับ)
3. หลักฐานการเงิน
สาเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือน
ปั จจุบนั ให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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หรือรายการเดินบัญชี(Statement)ย้อนหลัง6เดือน กรุณายืน่ ขอจากธนาคารโดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ3วัน
หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน้ )
กรณีเป็ นพนักงาน
หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริม่ ทางาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทัง้
เซ็นชื่อรับรองสาเนา
กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน้ )
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสาเนา
สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาสูตบิ ตั ร และสาเนาใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุณา
เซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทาจดหมายชีแ้ จงว่าเดินทางพร้อมใครและมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของผูน้ นั ้ เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทัง้ บันทึกการหย่าซึง่ แสดงว่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของ
ผูอ้ ่นื จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั ้ เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
กรณีสมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสาเนา
กรณีเป็ นผูส้ งู อายุ 60ปี ขน้ึ ไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน

ข้อควำมซึ่งถือเป็ นสำระสำหรับท่ำนผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดิ นทำง
ทางบริษัท ฯ เป็ นตัว แทนในการจัด น าสัม มนา และการเดิน ทางที่ม ีค วามช านาญ โดยจัด หาโรงแรมที่พ ัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สูงสุดในการ
เดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ , อัน
เนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน , สายการเดินเรือ,
รถไฟ,พาหนะท้องถิน่ ,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่
เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณีท่ผี ู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ ทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คนื ค่าใช้จา่ ยใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ต ามความจาเป็ น หรือ เพื่อ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่ว งหน้ า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่ าว
บริษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

