วันแรก
05.00 น.
08.30 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่ รวมบัตรขึนตึก)ผิงซีปล่ อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
พร้อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชั น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ S สายการบิน
CHINA AIRLINES เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียวบินที CI 838 (บริ การอาหาร
และเครื องดืมบนเครื องระหว่างการเดินทาง)
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12.55 น.

คํา

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

คํา
วันทีสาม
เช้ า

เทียง

ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมื องเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เพือนําท่านชมอนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ซึ งเป็ นแหล่ง
รวมรู ปภาพสิ งของต่างๆ ทีเป็ นประวัติแทบทังหมดเกียวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ ค ตังแต่สมัยทียังเป็ นลูกศิ ษย์ ดร.ซุ นยัด
เซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลียนเวรทหารรักษาการหน้ารู ปปั นท่านนายพล เจียง
ไค เช็ค ซึงจะมีขึนทุก 1 ชัวโมง บนชัน 4 ของอนุ สรณ์แห่ ง นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึนตึก) ให้ท่านได้
ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับ
การออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (ไม่ รวมค่ าโคมลอย) ซึ งเป็ นเมืองทีมีเทศกาลโคม
ไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ผูค้ นส่วนใหญ่รู้กนั ดีวา่ เทศกาลทียิงใหญ่ของชาวจีนก็คือ
“เทศกาลตรุ ษจีน” และทีเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึนไปสว่างไสวอยูก่ ลางท้องฟ้ายาม
คําคืนพร้อมใจเขียนคําอธิษฐานและส่ งความปรารถนาดี ของพวกเขาสู่สวรรค์ เชือกันว่าโคมลอยหรื อทีรู ้จกั กันในชือ “โคม
ขงหมิง” ถูกประดิษ ฐ์ขึนโดยขงเบ้ง ที ปรึ กษาด้านการทหารคนสําคัญในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก เพือใช้เป็ นเครื องมื อ
สื อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซีนนั ประเพณี การปล่อยโคมลอยเริ มขึนเมือหลายร้อยปี ก่อนหน้านี เมือมีกลุ่มโจรปรากฏ
ตัวขึนบนภูเขา โดยชาวบ้านจะซ่อนตัวอยูใ่ นบ้านและจะปล่อยโคมลอยเพือเป็ นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยแล้ว หลังกลุ่มโจร
จากไป นอกจากนันยังมีของทีระลึกจากร้านค้าให้ท่านได้ซือเป็ นของทีระลึก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกําแพง
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองยีหลาน ซึงเป็ นเขตพืนทีทีมีนําพุร้อนธรรมชาติ เพือให้ท่านเข้าสู่ ทีพัก
SUN SPRING RESORT 4* หรื อเทียบเท่าให้ ท่านได้พักผ่อน แช่ นําแร่ ภายในห้ องพัก
นังรถไฟสู่ เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นังรถไฟกลับสู่ เมืองยีหลาน-ร้ านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่าน นังรถไฟเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์ระหว่างการเดินทาง นําท่านเดินทางสู่ อุทยาน
ทาโรโกะหรื อไท่หรู่ เก๋ อ ซึงตังอยูใ่ นบริ เวณรอยต่อของอําเภอ ฮวาเหลียน อําเภอไถจงและอําเภอหนานโถว ในเขตภาคกลาง
ด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนือทีรวม 9.3 หมืนเฮคตาร์ เป็ นอุทยานทีใหญ่เป็ นอันดับสองของไต้หวัน คําว่าทาโรโกะ
(Taroko) มาจากภาษาของชาวพืนเมืองมีความหมายว่าภูเขาทียิงใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืนเมือง
หลังอาหาร นําท่านนังรถไฟเดินทางกลับสู่ เมืองยีหลาน นําท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้ านขนมพาย
สับปะรด ชือดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซือของฝากอันขึนชือของไต้หวัน จากนันเพือนําท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์ มาร์ เก็ต
ซึงเป็ นถนนสายสําหรับขายอาหารเครื องดืมและอาหารยอดนิ ยมของตลาดกลางคืนไต้หวัน
อิสระอาหารคํา
จากนันนําทุกท่านเข้าสู่ ทีพัก YI SU HOTEL 3.5* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
ศู นย์ Germanium-ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจัง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังรับประทานอาหารเช้านําท่าน ชมศู นย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้
สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื น ลดอาการปวดเมือย นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองไถจง ซึ งเป็ นเมื องที
ใหญ่อนั ดับที 3 ของไต้หวัน ซึงเป็ นทีตังของทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา นําท่าน ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ ง
มีความงดงามราวกับภาพวาดเปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์
เสี ยว ซึ งเป็ นที มาของนามอัน ไพเราะว่า “สุ ริ ยัน -จัน ทรา” จากนันนําท่ านนมัส การรู ปปั นพระถังซั มจัง ที ได้อญ
ั เชิ ญ
ประดิษฐานกลับมาทีวัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
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วันทีห้ า
เช้ า
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เย็น
23.00 น.
02.00+1 น.

หลังอาหาร นําท่านนมัสการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ ง
ความซื อสัตย์ จากนันนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองเจียอี ซึ งเป็ นเมืองที ตังของอุทยานแห่ งชาติ อาลีซาน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์
ระหว่างรถเล่นผ่าน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กจานร้ อน+สลัดบาร์
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทีพัก YUH TONG HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึงเป็ นจุดท่องเทียวทีสําคัญและสวยงามอีกทีหนึงของเกาะไต้หวันที
ทุกท่านไม่ควรพลาด นําท่านเทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ ชืนชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ทีมี
อายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นังรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทังให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ทีมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มี
ความสวยงามที แตกต่างกันไป ซึ งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชืนชมธรรมชาติ และถ่ายรู ปเป็ นทีระลึ ก
จากนันแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสู งอันขึนชือของไต้หวัน
รับประทานอาหารเทียง ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์ พืนเมือง
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางทีสวยงาม นําท่าน ช้ อปปิ งตลาดฝง
เจียไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดทีมีชือเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดินทีมีร้านค้าครบครันจําหน่าย เช่น อาหารทานเล่น
สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารคํา
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทีพัก MOVING STAR HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
Cosmetic shop–อุทยานเหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิวเฟิ น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร ให้ท่าน ช้ อปปิ งเครื องสํ าอางค์ ที ได้รับความนิ ยมหรื อรวมทังพวกยา/นํามันและยานวดที ขึนชื อของไต้หวัน
จากนันนําท่านไปยัง อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนื อสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที
มีชือเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหิ นทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่ อนของนําทะเล ลม ทะเลและการเคลือนตัว
ของเปลือกโลกเมือหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหิน
รับประทานอาหารเทียง เมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ ไต้ หวัน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สัมผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิวเฟิ น ทีตังอยู่บริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิวเฟิ นเคยเป็ นแหล่ง
เหมืองทองทีมีชือเสี ยงตังแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึ งเพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดิน
เก่าแก่ ทีมีชือเสี ยง ทีสุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดังเดิมของร้ านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันใน
อดี ตและยังสามารถชื นชมวิวทิ วทัศน์รวมทังเลือกชิมและซื อชาจากร้ านค้าที มีอยู่มากมายอี กด้วย จากนันให้ท่าน ช้ อปปิ ง
ตลาดซีเหมินติง หรื อทีคนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีทงแหล่
ั
งเสื อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคน
ทีท่านรัก รองเท้ายีห้อต่าง อาทิ Onisutka แบรนด์ดงั ของญีปุ่ น รวมทังยีห้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas,
Nike ในส่ วนของราคาทีประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกทีสุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืนเมือง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียวบินที CI 837
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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เงือนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่านเดียว จ่ ายเพิม

10 – 14 MAY’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

06 – 10 JUN’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

11 – 15 JUN’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

23 – 27 JUN’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

27JUN-01JUL’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

11 – 15 JUL’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

25 – 29 JUL’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

09 – 13 AUG’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

10 – 14 AUG’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

22 – 26 AUG’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

05 – 09 SEP’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

19 – 23 SEP’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,900

10 – 14 OCT’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

19 – 23 OCT’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

01 – 05 NOV’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

08 – 12 NOV’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

15 – 19 NOV’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

22 – 26 NOV’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

29NOV – 03DEC’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

13 – 17 DEC’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่าทิปคนขับ มัคคุเทศก์ท้องถิน และหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่าน****
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้นเป็ นราคาขายทีได้รวมราคาร้ านขายสินค้ าทีท่านต้ องเยียมชม จํานวนทังหมด 4 ร้ าน คือ ร้ านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop-ศู นย์Germanium-ร้ านชา ตามทีระบุไว้ ในโปรแกรมซึงมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลูกค้ าทุกท่าน
ทราบว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจําเป็ นต้องให้ ลูกค้าเข้ าไปแวะชม หากท่านต้ องการสินค้าหรื อไม่นนขึ
ั นอยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า ไม่มี
การบังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ไม่ ต้องการเข้ าเยียมชมร้ านค้ าทีกล่ าวมาข้ างต้ น หรื อ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวน
สิทธิในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่ าน จํานวน 2,500 NTD./ท่ าน
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**กรุ ณาอ่ านสั กนิดก่ อนจอง เนื องจากการเดิ นทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนัน สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดินทาง
ทัวไปเท่านัน หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนืองจากหนังสื อเดิ นทางข้าราชการ
ไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืนวีซ่าเท่ านันถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่ งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์
และหากวันทีเดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มทีให้สําเนากับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดิ นทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทาง
บริ ษัท ทราบล่ วงหน้าและถ้าหากหนังสื อเดิ น ทางของท่ านมี อายุก ารเดิ นทางน้อยกว่า 180 วัน นับ จากวัน เดิ น ทาง ทางบริ ษ ัท ไม่ส ามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทังไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ
กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางเพือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานี รวมภาษีนํามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิมขึนหลังจาก
วันที 01 เมษายน 2561 ทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้องยืนวีซ่าเท่ านัน**
สํ าหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดา
แนบมาด้ วย

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศหรื อออกตัวโดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนัน
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
6. ทัวร์ นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ปตามทีระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในส่วนที
ท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนืองจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทังนีขึนอยู่กบั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่ วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญมาสามารถคินเป็ นเงินได้
อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครื องบิน ชันนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่ สามารถระบุทนัี งบนเครื องได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
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6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนักไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนีย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึนไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
ชี วติ ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรวม
ี
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่ าน /ทิป (ลูกค้ าเด็กชําระเงินเท่ าผู้ใหญ่ ), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัมและ
มากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

เงือนไขในการสํารองทีนัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ทีมีอายุ
เหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเดินทาง
-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นวี
ื ซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านและในกรณีคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี นีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
(ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิมเติมเรื องตัวเครื องบิน
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- ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลือนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วน
ต่างทีทางสายการบิ น (กรณี ทีบัตรโดยสารสามารถเปลียนได้) และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ซึงทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ว (กรณีตวั REFUND
ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
ข้ อมูลเพิมเติมเรื องโรงแรมทีพัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานําร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุทีมี
โรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่ มสีนําเงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามา
ประกอบการยืนวีซ่าด้วย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พนหลั
ื งขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่าย
สําเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืนขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ มทํางาน
- กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
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- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนาทุก
ฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึงและต้องทําจดหมายชีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทัง
แนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั เช่น สําเนาใบหย่า
พร้อมทังบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของผูน้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึนไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางทีมีความชํานาญโดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที ท่องเทียว
พร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทังนี ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุ
หรื อความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน,
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการ
เดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อส่วนงานที เกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ี
อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ งอยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครองและประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั
ฯ ทีรับประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออก หรื อ
เข้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตาม
ความจําเป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ท ราบล่วงหน้า ทังนี การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถื อและคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึงร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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