วันทีแ่ รก
23.59 น.
วันทีส่ อง
03.30 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI LION
AIR เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–
วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่ วบินที่ SL398
(ไม่มอี าหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด (Random Seat)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถ
โค้ชปรับอากาศ (บริการอาหารว่าง แซนวิช+นํา้ ผลไม้)
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เทีย่ ง

คํา่
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

คํา่
วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่ งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้ห วัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ส องข้างทางที่
สวยงาม นํา ท่ า น ล่ อ งเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยัน จั น ทรา ซึ่ ง มี ค วามงดงามราวกับ ภาพวาด เปรี ย บเสมื อ น
สวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า
“สุ ริยนั -จันทรา” จากนั้นนําท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้ประดิษฐานกลับมาที่วดั เสวียนกวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นําท่านนมัสการศาลเจ้ าขงจื๊อและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ ง
ความซื่อสัตย์ นําท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง
และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารคํา่
จากนั้น นําท่านเข้าสู่ ที่พกั IN HOUSE HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
ร้ านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)เถาหยวนไนท์มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมื องไทเป ซึ่ งเป็ นเมือ งหลวงของไต้หวัน เพื่อ ให้ท่านชิมและเลือ กซื้ อ ขนมยอดนิ ยมของ
ไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
ศู นย์ Germanium ซึ่ งเป็ นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี
ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นําท่านอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพสิ่ งของต่างๆที่เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่าน
นายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศ จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยี
ของไต้หวัน ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสู งถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์มาร์ เก็ต ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อของฝากและอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันตาม
อัธยาศัย
อิสระอาหารคํา่
จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN 4* หรื อเทียบเท่า
Cosmetic shop-อุทยานเหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้ น-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคม)-ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
หลังอาหาร นําท่าน ช้ อปปิ้ งเครื่ องสํ าอาง ที่ได้รับความนิ ยมหรื อรวมทั้งพวกยา/นํ้ามันและยานวดที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวัน นํา
ท่านต่อไปยัง อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุ ดของไต้หวันมีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง
เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่ งเกิ ดจากการกัดกร่ อ นของนํ้าทะเล ลมทะเลและการเคลื่อ นตัว ของ
เปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหิ นและมีหินที่ข้ ึนชื่อคือหินเศียรราชินี
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ห้ องอาหาร เป็ นอาหารจีนซีฟู้ด สไตล์ไต้ หวัน
หลังอาหาร นําท่านสัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้ นเคยเป็ นแหล่งเหมืองทอง
ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่ งหนึ่งและเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดใน
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ไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิว
ทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (ไม่รวมค่าโคมลอย) ซึ่งเป็ น
เมืองที่มีเทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งผูค้ นส่ วนใหญ่รู้กนั ดีว่า
เทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ของชาวจีนก็คือ “เทศกาลตรุษจีน” และที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึ้น
ไปสว่างไสวอยูก่ ลางท้องฟ้ายามคํ่าคืนพร้อมใจเขียนคําอธิษฐานและส่ งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่ สวรรค์ เชื่อกันว่าโคม
ลอยหรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ ึนโดยขงเบ้งที่ปรึ กษาด้านการทหารคนสําคัญในประวัติศาสตร์ยคุ สาม
ก๊ก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซีน้ นั ประเพณีการปล่อยโคมลอยเริ่ มขึ้นเมื่อหลายร้อยปี ก่อนหน้า
นี้ เมื่อมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึ้นบนภูเขา ชาวบ้านจะซ่อนตัวอยูใ่ นบ้านและจะปล่อยโคมลอยเพื่อเป็ นสัญญาณบอกว่าปลอดภัย
แล้ว หลังกลุ่มโจรจากไป นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึกจากร้านค้าให้ท่านได้ซ้ือเป็ นของที่ระลึก จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ ง
ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคน
ที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ ้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ปนุ่ รวมทั้งยีห่ ้อต่างๆ เช่น New Balance , Puma,
Adidas, Nike ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํา่
จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN 4* หรื อเทียบเท่า

คํา่
วันทีห่ ้ า
เช้ า
07.00 น.
10.55 น.

สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่ วบินที่ SL399
(ไม่ มอี าหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) ไม่สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด (Random Seat)
14.20 น.
ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
###############################################################################################
** ไม่สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด (Random Seat) **
เงื่อนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

20 – 24 JUN’18

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

04 – 08 JUL’18

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

18 – 22 JUL’18

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

08 – 12 AUG’18

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

29AUG – 02SEP’18

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

19 – 23 SEP’18

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

26 – 30 SEP’18

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

03 – 07 OCT’18

15,500

15,500

15,500

15,500

2,500

04 – 08 OCT’18

15,500

15,500

15,500

15,500

2,500

23 – 27 OCT’18

16,500

16,500

16,500

16,500

2,500
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****ค่าบริการข้ างต้น ยังไม่ได้ รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่าน****
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้นเป็ นราคาขายทีไ่ ด้ รวมราคาร้ านขายสินค้าทีท่ ่านต้องเยีย่ มชม จํานวนทั้งหมด 4 ร้ าน คือ ร้ านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้ านชา ตามทีร่ ะบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลูกค้าทุกท่าน
ทราบว่า ทุกร้ านค้ามีความจําเป็ นต้องให้ ลูกค้าเข้ าไปแวะชม หากท่านต้องการสินค้าหรื อไม่น้นั ขึน้ อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า ไม่มี
การบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้ าเยีย่ มชมร้ านค้าทีก่ ล่าวมาข้ างต้น หรื อ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน จํานวน 2,500 NTD./ท่าน
**กรุ ณาอ่ านสั กนิดก่ อนจอง เนื่ องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดิ นทาง
ทัว่ ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื่องจากหนังสื อเดินทางข้าราชการ
ไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นถึงจะสามารถเข้ าไต้หวันได้ ) หากท่านใดส่ งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์
และหากวันที่เดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาํ เนากับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดินทางประเภทอื่นมาใช้โดยไม่แจ้งให้ทาง
บริ ษัททราบล่ ว งหน้า และถ้าหากหนังสื อ เดิ นทางของท่านมีอ ายุก ารเดิ นทางน้อ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดิ นทาง ทางบริ ษัทไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ
กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานี้ รวมภาษีนาํ้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึน้ หลังจาก
วันที่ 01 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**
สําหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดา
แนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
6. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินในส่ วนที่
ท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนื่องจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
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** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญและไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินได้
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กําหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ ู งอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผู้ใหญ่ ), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและ
มากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชาํ รุ ดหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงื่อนไขในการสํารองทีน่ ั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ทีม่ อี ายุ
เหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
-งวดทีส่ อง ก่อนเดินทาง 21 วัน
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การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ ี บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด (ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนั ด
หยุดงาน, ภัย ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วน
ต่างที่ทางสายการบิน (กรณี ที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋ REFUNDได้) ผู ้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ้าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
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หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุทมี่ ี
โรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สําหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่ มสีนาํ้ เงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามา
ประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้ืนหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่าย
สําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน
- กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุก
ฉบับ
- กรณีที่เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง และต้องทําจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทั้ง
แนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สําเนาใบหย่า
พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัว แทนในการจัดนําสัมมนา และการเดิ นทางที่มีค วามชํานาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การ
ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน,
สายการเดินเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ลและ/หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไข
ที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทาง
ออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อ การเดิ นทาง รวมถึ งมีสิ่ งผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คื นค่ าใช้จ่ายใดๆ รายละเอี ยดด้านการเดิ นทาง อาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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