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วันทีห่ นึ่ง
16.30 น.
19.30 น.

วันทีส่ อง

00.15 น.

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประตู 8 สายการ
บิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR
เทีย่ วบินที่ SL 394
(ไม่มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ น
ผู้กาํ หนด (Random Seat)
สนามบินเถาหยวน-แช่ นาํ้ แร่ ส่วนตัวภายในห้ องพัก-เช้ าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยนั
จันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิน่ หวู่-ชิมชาอู่หลง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
-ฝงเจีย่ ไนท์ มาร์ เก็ต
ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับ นําท่านเดินทางไปสู่ ที่พกั
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เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ ที่พกั EASTERN HOTEL&RESORTS 4* หรือเทียบเท่ า ให้ทา่ นได้
พักผ่อน แช่ นาํ้ แร่ ส่วนตัวภายในห้ องพัก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่าง
สองข้างทาง นําท่านเดินทาง ล่ องเรือชมความงามทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ
พระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” นําท่าน นมัสการรูปปั้นพระ
ถังซัมจัง๋ ที่ได้อญั เชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นําท่าน นมัสการศาลเจ้ า
ขงจือ้ และศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ งความ
ซื่ อสัตย์ จากนั้นนําท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของ
ไต้หวัน
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ห้ องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง นําท่านชม
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พชื สวน และ
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
จากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 8 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่อุทยานและ
สวนสาธารณะกว่า 3 แห่ ง อิสระให้ท่านเดินชมงานและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดฝงเจีย่ ไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจงและ เป็ น
ตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง และยังมีอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่ า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตาม
อัธยาศัย
ไทเป-ร้ านพายสั บปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิว่ เฟิ้ น-สื อเฟิ่ นปล่อยโคมลอย (ไม่ รวมค่ าโคม) Duty Free- ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและเลือก
ซื้ อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอัน
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เทีย่ ง

คํา่
วันทีส่ ี่
01.25

04.25

ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนําท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เ ลื อกซื้ อเครื่ องสํา อางและ
สิ นค้าเกี่ ยวกับความงามอื่นที่ได้รับความนิ ยมที่ข้ ึ นชื่ อและจําพวก ยา/นํ้ามันนวด นําท่าน สั มผัส
บรรยากาศถนนเก่าจิว่ เฟิ้ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิว่ เฟิ้ นเคยเป็ นแหล่งเหมืองทองที่
มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่ งหนึ่ ง นอกจากจะเป็ นถนน
คนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
ร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชา
จากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านฉื อเฟิ น เป็ นหมู่บา้ นโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลาง
หมู่ บา้ น เนื่ องจากในอดี ต เคยเป็ นปลายทางของรถไฟที่ ใ ช้ข นถ่ า นหิ น เมื่ อยุค สมัย เปลี่ ย นไป
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิ นกลายเป็ นแค่เรื่ องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บา้ นโบราณฉื อเฟิ้ นจึงทํา
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่ องอาหารที่เป็ นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็ นที่นิยมในการปล่อย
โคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน) โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์
ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้านการทหารคนสําคัญในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
สื่ อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่ อครั้งอดีต ปั จจุบนั จะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นทุกปี ในวันหยวนเซี ยว
คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ (ไม่ รวมค่ าโคม) จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมือง
ไทเป เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้
เลือกซื้ อ นําท่านช้จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์
เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง
อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ปนุ่ รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas,
Nike แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
จากนั้น นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่ วบินที่ SL 395
(ไม่ มอี าหารและเครื่องดืม่ บริการบนเครื่อง) ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ นผู้
กําหนด (Random Seat)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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เงื่อนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่ าน

เด็กอายุตํ่ากว่ า
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่ าน

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12
ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตํ่ากว่ า
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักท่ าน
เดีย่ ว จ่ าย
เพิม่

18 – 21 JAN’19

8,888

8,888

8,888

8,888

2,500

25 – 28 JAN’19

8,888

8,888

8,888

8,888

2,500

02 – 05 MAR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

2,500

09 - 12 MAR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

2,500

16 – 19 MAR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

2,500

23 – 26 MAR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

2,500

30MAR-02APR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

2,500

06 – 09 APR’19

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

20 – 23 APR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

2,500

26 – 29 APR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

2,500

***ราคาขายเป็ นราคาโปรโมชั่นไม่ มขี องแจกและไม่ มีราคาเด็ก***
****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่ าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่ านละ 1,500 THB/ทริป/ท่ าน
(เก็บค่ าทิปไกด์ ทสี่ นามบินก่ อนเดินทาง)****
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า
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หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายทีไ่ ด้ รวมราคาร้ านขายสิ นค้ าทีท่ ่ านต้ องเยีย่ มชม จํานวนทั้งหมด 4
ร้ าน คือ ร้ านขนมพายสั บปะรด- Cosmetic Shop –ร้ านชา-DUTY FREE ตามทีร่ ะบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่ อ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลกู ค้ าทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจําเป็ นต้ องให้ ลกู ค้ าเข้ าไปแวะชม
หากท่ านต้ องการสิ นค้ าหรือไม่ น้ นั ขึน้ อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า ไม่ มกี ารบังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมี
ความประสงค์ ไม่ ต้องการเข้ าเยีย่ มชมร้ านค้ าทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ าน จํานวน 2,500 NTD./ท่ าน
**กรุณาอ่านสั กนิดก่ อนจอง เนื่ องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถ
ใช้ได้เพียงหนังสื อเดินทางทัว่ ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื่ องจาก หนังสื อเดินทางข้าราชการไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืน่ วีซ่าเท่ านั้นถึงจะ
สามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่ งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และหากวันที่เดินทาง
ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาํ เนากับทางบริ ษทั ไว้ หรื อนําหนังสื อเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้ง
ให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสื อเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวัน
เดินทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้า
เมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานีร้ วมภาษีนาํ้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิม่ ขึน้ หลังจาก
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 20 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ องยืน่ วีซ่า
เท่ านั้น**
สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
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2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
6. ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงินในส่ วน
ที่ท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนื่องจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะ
รักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญและไม่ สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินได้
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ( 2 ท่ าน ต่ อ 1 ห้ อง )
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํา้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยูใ่ น
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ ู งอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000
บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
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อัตราไม่ นรี้ วม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่ าน /ทิป (ลูกค้ าเด็กชําระเงินเท่ าผู้ใหญ่ ) ชําระเงินก่อน
การเดินทาง, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่า
กระเป๋ าเดินทางที่ชาํ รุ ดหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงือ่ นไขในการสํ ารองทีน่ ั่ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสํ าเนาหนังสื อเดินทางและชําระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 1 วันหลังทําการจอง
พร้ อมสํ าเนาหนังสื อเดินทาง ทีม่ อี ายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
- งวดทีส่ อง ก่ อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสํ าหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินในทุกกรณี (หลังจากการจอง ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ในกรณี คณะผูเ้ ดินทาง
ไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่ งได้ชาํ ระไว้กบั ทาง
สถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจ
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แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ และอุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัย ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ น
ต้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณี ที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริ ษทั ทัวร์
เรี ยกเก็บ การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์ เน็ต, ไดร์ เป่ าผม, กานํ้าร้อน บริ การให้
ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุที่มีโรคประจําตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มี
ความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
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หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่มสี นาํ้ เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสื อ
เดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือน
ปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ
3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง
สําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง และต้องทําจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
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* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของผูน้ ้ นั เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของ
ผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านทีร่ ่ วมเดินทาง
ทางบริ ษ ัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัด นําสัมมนา และการเดิ นทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พ กั
อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล,
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ลและ/หรื อส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล
เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุ มของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึ งในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวทั้งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่
รั บ ประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดิ น ทางถู ก ปฏิ เ สธโดยเจ้า หน้า ที่ ต รวจคนเข้า เมื อ งของประเทศไทย และ/หรื อ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติ ดต่ อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิ นทาง รวมถึ งมี สิ่งผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น
หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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