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วนัทแีรก     กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เถาหยวน–Gloria Outlet 

09.30 พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชนั 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินCHINA 

AIRLINESเจา้หนา้ที คอยอาํนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง 

13.40 นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเทียวบินที CI 832 
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18.20 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้

ปรับอากาศ พร้อมมคัคุเทศกท์อ้งถินรอรับนาํท่านเดินทางไปชอ้ปปิง Gloria Outletหา้งเอาทเ์ลต็ซึงประกอบดว้ยร้านขายสินคา้

แบรนดด์งัรวม 102 ยีหอ้ ซึงลดราคาถูกกวา่ราคาปกติตามทอ้งตลาด  

คาํ อสิระอาหารคํา 

 จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั TAO GARDEN  HOTEL4* หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผ่อน 

วนัทีสอง     เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถังซําจงั-วดัเหวนิอู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจยีไนท์มาร์เกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซึงตงัอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้ง

ทางทีสวยงาม นําท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ พระจนัทร์เสียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยัน-

จันทรา”จากนนันาํท่าน นมสัการอฐิัของพระถังซําจงั ทีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาทีวดัเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965   

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบด ี

 หลงัอาหาร นาํท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่ง

ความซือสัตย ์นาํท่านแวะชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ชาทีขึนชือของไตห้วนั จากนนันาํท่านชอ้ปปิง เฟิงเจยีไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดทีมี

ชือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินทีมีร้านคา้ครบครันจาํหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปปิงตาม

อธัยาศยั 

คาํ อสิระอาหารคํา 

 จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั CITY RESORT  4*หรือเทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีสาม   ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วดัหลงซาน-ซีเหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพือนท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้าน

ขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซือดงัเพอืใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั  จากนนันาํท่าน ชมศูนย์ germanium

เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ 

ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือย 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั   เมนูพเิศษ เสียวหลงเปา ทีขึนชือของไต้หวนั 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คซึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิงของต่างๆ ทีเป็นประวติัแทบทงัหมดเกียวกบั 

ท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศท่านจะไดพ้บกบัการ

เปลียนเวรทหารรักษาการหนา้รู้ปันท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึงจะมีขึนทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของอนุสรณ์แห่งนีนาํท่านเดินทาง

ไปยงั วดัหลงซันซือ หรือ "วดัเขามังกร"  เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ 240 ปี ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครังที2วดั

หลงซนัซือถูกทิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บ ความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏวา่"พระโพธิสัตว์กวนอิม"ทีสถิตอยู่ดา้นในนนักลบั

ไม่ไดรั้บความเสียหายเลยยิงทาํใหผู้ค้นเลือมใสพากนัมากราบไหวม้ากขึนๆในทุกวนั หลงัจากนนันาํท่าน ชอ้ปปิง ตลาดซีเหมิ

นติงหรือทีคนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนด์ เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรัก 
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รองเทา้ยหีอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดที์ดงัของญีปุ่น รวมทงัยีหอ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, 

NIKE แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ อสิระอาหารคํา 

หลงัจากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั TAO GARDEN  HOTEL4* หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผ่อน  

 

วนัทีสี    COSMETIC SHOP –อุทยานเหย๋หลวิ-หมู่บ้านจวิเฟิน-ตกึไทเป101(ไม่รวมบัตรขึนตกึ)-แช่นาํแร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

หลงัอาหารใหท่้านได ้ช้อปปิงเครืองสําอาง ทีไดร้บัความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/นํามนัและยานวดทีขนึชือของไตห้วนัจากนนั

นาํท่านไปยงั อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีมีชือเสียง 

เตม็ไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของนาํทะเล ลมทะเล และการเคลือนตวัของเปลือกโลก

เมือหลายลา้นปีก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 

เทียง รับประทานอาหารเทียง เมนูพเิศษ อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวนั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางไปสัมผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิวเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิวเฟิน เป็นแหล่งเหมือง

ทอง ทีมีชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสําคญัแห่งหนึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมี

ชือเสียง ทีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงั

สามารถชืนชมวิวทิวทศันร์วมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย จากนนัทาํท่านชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร

ขึนตึก)เพือใหท่้านได ้ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวิศวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยีของไตห้วนั สัญลกัษณ์ของเมืองไทเปมี

ความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนั  ทาํ

หนา้ทีกนัการสนัสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตงัระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศอย่างดีตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่

8  ปลอ้งต่อกนัและยงัมีลิฟทที์ เร็วทีทีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที 

คาํ รับประทานอาหารคาํ  เมนูพเิศษ พระกระโดดกาํแพง 

จากนนั นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพกั EASTERN HOTEL & RESORT 4*หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีสี    สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 

 นาํทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวนเพอืตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.20ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน 

CHINA AIRLINESเทียวบินที CI 831 

12.00ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพ 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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เงือนไขและราคา 
 

 

**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจองเนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยนัน สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือเดินทางทวัไป หากท่าน
ใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ เนืองจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไมไ่ดร้บัการยกเวน้วีซ่า (ตอ้งยืนวีซ่าเท่านันถึง
สามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งสาํเนาหนังสือเดินทางใหก้บับริษัทในวนัจองทวัร ์และถา้หากวนัทีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มทีให ้
สาํเนากบัทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช ้โดยไมแ่จง้ใหท้างบริษัท ทราบล่วงหนา้  ทางบริษัทไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆได ้หากท่าน
โดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตํารวจตรวจคนเขา้เมืองทังไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหท้่านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และอายุของหนังสือเดินทางตอ้ง
มากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัทีเดินทางเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   

 

**ราคาน ีรวมภาษนีาํมันและประกนัวนิาศภัยของสายการบนิแล้ว หากมกีารประกาศเพมิขึนหลงัจากวนัท ี 1 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัทฯ  จะเรียก

เกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้อง  ยืนวซ่ีาเท่านนั** 

สําหรับผู้เดนิทางทอีายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบ

มาด้วย 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 

ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดั 

     หยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุตาํ 

กว่า12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่1 ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตาํกว่า12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดยีว

จ่ายเพิม 

07 – 11 OCT’17 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
14 – 18 OCT’17 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
21 – 25 OCT’17 19,999 19,999 19,999 19,999 3,800 
18 – 22 NOV’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 
02 – 06 DEC’17 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
09 – 13 DEC’17 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
06 – 10 JAN’18 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
13 – 17 JAN’18 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
20 – 24 JAN’18 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
03 – 07 FEB’18 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
24 – 28 FEB’18 18,999 18,999 18,999 18,999 3,800 
03 – 07 MAR’18 19,999 19,999 19,999 19,999 3,800 
10 – 14 MAR’18 19,999 19,999 19,999 19,999 3,800 
17 – 21 MAR’18 19,999 19,999 19,999 19,999 3,800 
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4. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ขีนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทางดว้ย 

    โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีทลีูกค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ ก่อนทกุครัง มฉิะนนั 

        ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทงัสิน *** 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทงันีขึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์        

ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

อตัรานรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบิน ชนันกัท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 

2. ประสงคอ์ยูต่่อ จะมีค่าใชจ่้ายทีทางสายการบินกาํหนด  

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

5. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 

6. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นาํหนกั 30 กิโลกรัม)  

9. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

11. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บั  

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

       ประกนัชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม ์) 
 

อตัราไม่นรีวม 

1. ค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถ  

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ ,ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่านาํหนกัเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมี 

ค่าทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

6.ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ่ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ)่, ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 

เงือนไขในการสํารองทนีัง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาพาสสปอร์ตชําระงวดแรก8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พร้อมสําเนาหนังสือเดนิทาง ทมีีอายุเหลืออย่างน้อย 6 

เดือน นับจากวนัทเีดนิทาง 

-งวดทสีอง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทางบริษทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด  
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* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

* เปลียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกวา่ 25 วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้นอ้ยกวา่ 25 วนั ขอสงวนสิทธิการเปลียนวนัเดินทาง  

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะ 

   ไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้งัหมด (ยกเวน้ล    

   ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อืนใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ทีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน,  

ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที

สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการ ออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองโรงแรมทพีัก 

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

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ 

    ปรับเปลียนเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifiหรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานาํร้อน บริการใหฟ้รี 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัว 

กรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรค

ประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 

***สําหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา  

 

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนําเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดงัน ี

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านทีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยนืวซ่ีา 

   ดว้ย เพอืความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 



 

 

7 

FJL01-09/10/2017  

   - 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) กรุณาเซ็นชือรับรองสาํเนาทุกฉบบั  

   - กรณีทีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทงัแนบ

สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อม

ทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกยีรตซึิงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียว

พร้อมทงัการสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอบุติัเหตหุรือ

ความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน

ระหวา่งการเดินทางท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงือนไขทีบริษทัฯ ทีรับประกนัใน

กรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพนืทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพอื

การเดินทาง รวมถึงมีสิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือ
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เพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 


