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วนัแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาตเิถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป101(ไม่รวมบัตรขึนตกึ)- 

                ผงิซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) 

05.00 น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

CHINA AIRLINES  เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระก่อนการเดินทาง 
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08.30 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียวบินที CI 838 (บริการอาหาร

และเครืองดืมบนเครืองระหวา่งการเดินทาง) 

12.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ นาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพือนาํท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึงเป็นแหล่ง

รวมรูปภาพสิงของต่างๆ ทีเป็นประวตัิแทบทงัหมดเกียวกบั ท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดั

เซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ  ท่านจะไดพ้บกบัการเปลียนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปันท่านนายพล เจียง 

ไค เช็ค ซึงจะมีขึนทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของอนุสรณ์แห่ง นาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึนตึก) ให้ท่านได้

ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไตห้วนั ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508  เมตรและไดรั้บ

การออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั  จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองผงิซี (ไม่รวมค่าโคมลอย) ซึงเป็นเมืองทีมีเทศกาลโคม

ไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั ผูค้นส่วนใหญ่รู้กนัดีวา่เทศกาลทียงิใหญ่ของชาวจีนก็คือ 

“เทศกาลตรุษจนี” และทีเมืองไทเป ประเทศไตห้วนั มีการปล่อยโคมลอยหลายพนัดวงขึนไปสว่างไสวอยูก่ลางทอ้งฟ้ายาม

คาํคืนพร้อมใจเขียนคาํอธิษฐานและส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค ์เชือกนัวา่โคมลอยหรือทีรู้จกักนัในชือ “โคม

ขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึนโดยขงเบง้ ทีปรึกษาด้านการทหารคนสําคญัในประวตัิศาสตร์ยุคสามก๊ก เพือใช้เป็นเครืองมือ

สือสารของกองทพั โดยในเขตผิงซีนนั ประเพณีการปล่อยโคมลอยเริมขึนเมือหลายร้อยปีก่อนหนา้นี เมือมีกลุ่มโจรปรากฏ

ตวัขึนบนภเูขา โดยชาวบา้นจะซ่อนตวัอยูใ่นบา้นและจะปล่อยโคมลอยเพือเป็นสัญญาณบอกวา่ปลอดภยัแลว้ หลงักลุ่มโจร

จากไป นอกจากนนัยงัมีของทีระลึกจากร้านคา้ใหท่้านไดซื้อเป็นของทีระลึก   

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกําแพง 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองยหีลาน ซึงเป็นเขตพืนททีมีีนําพุร้อนธรรมชาต ิเพือใหท้่านเขา้สู่ทีพกั     

SUN SPRING RESORT  4* หรือเทยีบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน แช่นําแร่ภายในห้องพกั 

วนัทสีอง              นังรถไฟสู่เมืองฮัวเหลยีน-อุทยานทาโรโกะ-นังรถไฟกลบัสู่เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่าน นังรถไฟเดนิทางสู่เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ระหวา่งการเดินทาง นาํท่านเดินทางสู่ อุทยาน

ทาโรโกะหรือไท่หรู่เก๋อ  ซึงตงัอยูใ่นบริเวณรอยต่อของอาํเภอ ฮวาเหลียน อาํเภอไถจงและอาํเภอหนานโถว ในเขตภาคกลาง

ดา้นตะวนัออกของเกาะไตห้วนั มีเนือทีรวม 9.3 หมืนเฮคตาร์ เป็นอุทยานทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของไตห้วนั คาํวา่ทาโรโกะ 

(Taroko) มาจากภาษาของชาวพนืเมืองมีความหมายวา่ภเูขาทียงิใหญ ่ 

เทยีง                รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีพืนเมือง 

หลงัอาหาร นาํท่านนังรถไฟเดนิทางกลบัสู่เมืองยหีลาน นาํท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพาย

สับปะรด ชือดงัเพอืใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั จากนนัเพอืนาํท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์มาร์เกต็ 

ซึงเป็นถนนสายสาํหรับขายอาหารเครืองดืมและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไตห้วนั 

    คาํ                     อสิระอาหารคาํ 

                             จากนนันาํทุกท่านเขา้สู่ทีพกั YI SU HOTEL  3.5* หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่น  

วนัทสีาม               ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถังซัมจงั-วดัเหวนิหวู่–เมืองเจยีอ ี

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัรับประทานอาหารเชา้นาํท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้

สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือย นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองไถจง ซึงเป็นเมืองที

ใหญ่อนัดบัที 3 ของไตห้วนั ซึงเป็นทีตงัของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา นาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึง

มีความงดงามราวกบัภาพวาดเปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ พระจนัทร์
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เสียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนันนําท่านนมัสการรูปปันพระถังซัมจัง ทีได้อญัเชิญ

ประดิษฐานกลบัมาทีวดัเสวยีนกวง เมือปี ค.ศ. 1965   

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบด ี

หลงัอาหาร นาํท่านนมสัการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วดัเหวินหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่ง

ความซือสัตย ์จากนันนาํท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี ซึงเป็นเมืองทีตงัของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์

ระหวา่งรถเล่นผา่น 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร เมนูสเตก็จานร้อน+สลดับาร์ 

   จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั YUH TONG HOTEL 4*  หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทสีี  อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจยีไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน ซึงเป็นจุดท่องเทียวทีสาํคญัและสวยงามอีกทีหนึงของเกาะไตห้วนัที

ทุกท่านไม่ควรพลาด นาํท่านเทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ทีมี

อาย ุ3,000 ปี ฯลฯ ใหท้่าน นังรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทงัใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ทีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มี

ความสวยงามทีแตกต่างกันไป ซึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี ให้ท่านไดชื้นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นทีระลึก

จากนนัแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจนีสไตล์พืนเมือง 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางทีสวยงาม นาํท่าน ช้อปปิงตลาดฝง

เจยีไนท์มาร์เกต็  เป็นตลาดทีมีชือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินทีมีร้านคา้ครบครันจาํหน่าย เช่น อาหารทานเล่น

สไตลไ์ตห้วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

คาํ  อสิระอาหารคาํ 

              จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทยีบเท่าให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัทห้ีา  Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลวิ-หมู่บ้านโบราณจวิเฟิน-ซีเหมนิติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร ให้ท่าน ช้อปปิงเครืองสําอางค์ ทีไดรั้บความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/นาํมนัและยานวดทีขึนชือของไตห้วนั 

จากนนันาํท่านไปยงั อุทยานเหย่หลวิ จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที

มีชือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของนาํทะเล ลม ทะเลและการเคลือนตวั

ของเปลือกโลกเมือหลายลา้นปีก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง เมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวนั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจวิเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิวเฟินเคยเป็นแหล่ง

เหมืองทองทีมีชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึงเพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดิน

เก่าแก่ทีมีชือเสียง ทีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัใน

อดีตและยงัสามารถชืนชมวิวทิวทศัน์รวมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้ทีมีอยู่มากมายอีกดว้ย จากนนัให้ท่าน ช้อปปิง

ตลาดซีเหมินตงิ หรือทีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคน

ทีท่านรัก รองเทา้ยีห้อต่าง อาทิ Onisutka แบรนดด์งัของญีปุ่น รวมทงัยหี้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas, 

Nike ในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกทีสุด ใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืนเมือง 

23.00 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เทยีวบินท ีCI 837 

02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
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เงอืนไขและราคา 

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนัน สามารถใชไ้ด้เพียงหนังสือเดินทาง

ทวัไปเท่านนั หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ เนืองจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการ

ไทยไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยืนวซ่ีาเท่านนัถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่งสาํเนาหนังสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์ 

และหากวนัทีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มทีใหส้ําเนากบัทางบริษทัไวห้รือนาํหนงัสือเดินทางประเภทอืนมาใช ้โดยไม่แจง้ให้ทาง

บริษัททราบล่วงหน้าและถา้หากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วนั นับจากวนัเดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถ

รับผิดชอบใดๆได ้ หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนให้ลูกคา้ทุกท่านรับทราบ 

กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพอืผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 

ราคาน ีรวมภาษนีํามันและประกนัวนิาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 

วนัท ี01 มกราคม 2561 ทางบริษทัฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยืนวซ่ีาเท่านนั** 

สําหรับผู้เดนิทางทอีายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา

แนบมาด้วย 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตยีงเสริม 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตยีงเสริม 

พักท่านเดยีว จ่ายเพมิ 

25 – 29 JAN’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,900 

27FEB–03MAR’18 23,999 23,999 23,999 22,999 3,900 

17 – 21 MAR’18 24,999 24,999 24,999 23,999 3,900 

28MAR-01APR’18 24,999 24,999 24,999 23,999 3,900 

02 – 06 APR’18 24,999 24,999 24,999 23,999 3,900 

04 – 08 APR’18 24,999 24,999 24,999 23,999 3,900 

06 – 10 APR’18 28,999 28,999 28,999 27,999 3,900 

25 – 29 APR’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 

27APR-01MAY’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 

02 – 06 MAY’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 

10 – 14 MAY’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 

06 – 10 JUN’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 

11 – 15 JUN’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 

23 – 27 JUN’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 

27JUN-01JUL’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การ

นดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบินและภยัธรรมชาติ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนนั 

ทางบริษทัฯ จะไมข่อรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทงันีขึนอยูก่บั การจราจร สภาพ

อากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ได ้ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 

อตัรานรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบิน ชนันกัท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  

(ไม่สามารถระบุทนีังบนเครืองได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด Random Seat) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนกัไม่เกนิ 30 กิโลกรัม)  

8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บั  

    บริษทัประกนัชีวติ *(สาํหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ขึนไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

    ชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม ์) 

 

อตัราไม่นรีวม 

1. ค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทปิ (ลูกค้าเดก็ชําระเงนิเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านาํหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กิโลกรัมและ

มากกวา่ 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมีค่าทีสูญหายในระหวา่งการ

เดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
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เงือนไขในการสํารองทนีัง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทําการจอง พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง ทมีีอายุ

เหลือมากกว่า 180 วนั นบัจากวนัทเีดนิทาง 

-งวดทสีอง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทางบริษทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขนึไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

* กรณีเปลียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกวา่ 25 วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้นอ้ยกวา่ 25 วนั ขอสงวนสิทธิการเปลียนวนัเดินทาง  

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทางใน

คณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่านและในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้งัหมด 

(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อืนใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และอบุติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดั

หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างทีทางสายการบิน (กรณีทีบตัรโดยสารสามารถเปลียนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

กาํหนด ซึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUND

ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบห้องเดียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ 

    ปรับเปลียนเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานาํร้อน บริการใหฟ้รี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายทีุมี

โรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการ

เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 

***สําหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***  

 

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนําเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดงัน ี

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านทีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมา

ประกอบการยนืวซ่ีาดว้ย เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  

   - (ใชรู้ปสีพนืหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั)  

3.หลกัฐานการเงิน  

  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่าย 

     สาํเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายนืขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  

4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั)  

  - กรณีเป็นพนกังาน 

     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริมทาํงาน  

  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา  

  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั) 

     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชือรับรองสาํเนาทุก

ฉบบั  

   - กรณีทีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึงและตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทงั

แนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น สาํเนาใบหยา่ 

พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านซึงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนาและการเดินทางทีมีความชาํนาญโดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานทีท่องเทียว

พร้อมทงัการสัมมนา ดูงาน เพอืความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุ

หรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, 
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การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการ

เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้

อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุ ตามเงือนไขทีบริษทั

ฯ ทีรับประกนัในกรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ 

เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอม

แปลงเอกสารเพอืการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยึดถือและคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

 


