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วนัทีแ่รก         กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาตเิถาหยวน-ไถจง-ฝงเจีย่ไนท์มาร์เกต็  

09.00 พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ 
S สายการบิน CHINA AIRLINES  เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ก่อนการเดินทาง 

11.00 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่วบินที ่ 
CI 834 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ระหวา่งการเดินทาง  

15.55 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ 
ศุลกากร เรียบร้อยแลว้ มีรถโคช้ปรับอากาศรอรับ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาค
ตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม น าท่านช้อปป้ิง

เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติไตห้วนั                  แช่น ้าแรส่ว่นตวัภายในหอ้งพกั  

       ชมฟารม์แกะชิงจ้ิงท่ีสวยงาม                   รบัพลงัธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์กต็     หม ู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ้ิน  ชมอทุยานหินทรายเหยห่ลิว 
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ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต   ซ่ึงเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและมีร้านคา้ครบครัน เช่น 
อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 

ค า่   อสิระอาหารค า่ 

   จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CITY RESORT  4*  หรือเทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง         ฟาร์มแกะชิงจิง้-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถังซัมจัง๋-วดัเหวนิหวู่-ชิมชาอู่หลง  
                        แช่น า้แร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิง้ ( Foggy Eden )ให้ท่านไดช้มความงามของฟาร์มและ
ใกล้ชิดธรรมชาติท่ี น่าร่ืนรมย์ บรรยายกาสท่ีเงียบสงบและภูมิทัศน์ ท่ีสวยงาม ท่ี น่ี จึงได้ช่ือว่า 

“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไมเ้มืองหนาวมากมายอาทิ กีวี่ ลูกแพร์ ลูก

พลมั และลูกพีช มีสวนดอกไมก่ึ้งเขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลล่ี และดอกแคลลาลิลล่ี และการแสดง
ของสตัวน์านาพนัธ์ุ สมัผสันอ้งแกะอยา่งใกลชิ้ดซ่ึงถือเป็นไฮไลท ์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  เมนูอาหาร อาหารจนีพื้นเมือง บนภูเขา 
  หลังอาหารน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกับภาพวาด

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้ าสู่ยอดเขา ท่ี
นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อน
ลอ้มรอบ ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะ

วา่ “สุริยัน-จันทรา” น าท่านนมัสการรูปป้ันพระถังซัมจั๋ง ท่ีไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาท่ีวัดเสวยีนก

วง เม่ือปี ค.ศ. 1965 น าท่านนมัสการศาลเจ้าขงจ๊ือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้

แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์จากนั้นน าท่านแวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดี ท่ีปลูกบนภูเขาสูง
อนัข้ึนช่ือและมีคุณภาพของไตห้วนั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ เมนูพเิศษสุกีช้าบู เชียนเย่ 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Eastern Hotels Resorts Yangmei 4* หรือเทียบเท่า  
 ให้ท่านได้แช่น า้แร่ส่วนตวัภายในห้องพกั  

วนัทีส่าม  เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลวิ-หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ้ิน- 
                ตลาดซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพ่ือใหท่้านแวะชิมและเลือกซ้ือ
ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรดช่ือดงั จากนั้นน าท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็น
สร้อย มีพลงัพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี 
ช่วยใหร่้างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย 

เทีย่ง                       รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีซีฟู๊ด  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว 
ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจาก
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การกดักร่อนของน ้ าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการ
ทบัถมของแนวหิน น าท่านสัมผสับรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟ้ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จ่ิว
เฟ้ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศ
แบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือก
ชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป น าท่าน ช้อปป้ิงตลาด
ซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้ งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ช่ือดังของญ่ีปุ่น 
รวมทั้ งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศ
ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุด  ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  เมนูพเิศษเส่ียวหลงเปา  อาหารขึน้ช่ือของไต้หวนั  
  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั YISU HOTEL 4* หรือเทียบเท่า   

วนัทีส่ี่     Cosmetic shop-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหาร ใหท่้าน ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางค์ ท่ีไดรั้บความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น ้ ามนัและยานวดท่ีข้ึน
ช่ือของไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดั
เซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนา้รูปป้ัน
ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งน้ี   

1030  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระระหวา่งทาง  
1320  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เทีย่วบินที ่ CI 835 
1600  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

เงื่อนไขและราคา 

 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัท่านเดีย่ว จ่ายเพิม่ 

21 – 24 JUN’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,200 

26 – 29 JUL’18 19,999 19,999 19,999 18,999 3,200 

10 – 13 AUG’18 20,999 20,999 20,999 19,999 3,200 

11 – 14 OCT’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,200 

20 – 23 OCT’18 23,999 23,999 23,999 22,999 3,200 
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****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ท่าน**** 
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

 
 

หมายเหต:ุ ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทีไ่ด้รวมราคาร้านขายสินค้าทีท่่านต้องเยีย่มชม จ านวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ 
ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมผีลต่อราคาทวัร์ ทาง
บริษัทจงึใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามคีวามจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้า
หรือไม่นั้นขึน้อยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของลูกค้า ไม่มกีารบงัคบั หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยีย่ม
ชมร้านค้าทีก่ล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน 
จ านวน 2,500 NTD./ท่าน  
 
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เน่ืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนั้น สามารถใชไ้ดเ้พียง
หนงัสือเดินทางทัว่ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้ 
เน่ืองจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีา (ต้องย่ืนวซ่ีาเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไต้หวนัได้)  หากท่าน
ใดส่งส าเนาหนงัสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัท่ีเดินทาง ท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มท่ีให้ส าเนา
กบัทางบริษทัไว ้หรือน าหนังสือเดินทางประเภทอ่ืนมาใช ้โดยไม่แจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้าและถา้หากหนังสือ
เดินทางของท่านมีอายกุารเดินทางนอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หากท่าน
โดนปฏิเสธ จากสายการบินหรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหลู้กคา้ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพ่ือผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  
 
 

ราคานีร้วมภาษนี า้มนัและประกนัวนิาศภัยของสายการบินแล้ว หากมกีารประกาศเพิม่ขึน้หลงัจาก 
วนัที ่ 01 เมษายน  2561 ทางบริษทัฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดนิทาง** 
**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้อง  ย่ืนวซ่ีาเท่านั้น** 

ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดั หยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน,ภยัธรรมชาติ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุก 
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     คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามท่ีระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ 
    คืนเงินในส่วนท่ีท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบั 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได้ 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 
    ประสงคอ์ยูต่่อ จะมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินก าหนด  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น า้หนกัไม่เกนิ 30 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัท่ีดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ี
มีการตกลงไวก้บั บริษทัประกนัชีวิต *(ส าหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่น
ขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บับริษทั ประกนัชีวติ ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 
 
อตัราไม่นีร้วม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าน ้ าหนกัเกินจากสายการบินก าหนดท่ีเกิน
กว่า 30 กิโลกรัม และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีช ารุด
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กช าระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความ 
    ประทบัใจ 
 
 
 
เง่ือนไขในการส ารองทีน่ั่ง  
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- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดนิทางและช าระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัท าการจอง หนังสือเดนิทาง
ต้องมอีายุเหลือมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทาง 
-งวดทีส่อง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 
การยกเลกิส าหรับการจอง 

* ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี 
   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได)้ 
หมายเหต ุ
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน กรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่าน ในกรณีน้ีบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
อุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัอาจเต็ม บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
3.โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้ าร้อน บริการใหฟ้รี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็กและผูสู้งอายุ ท่ีมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
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***ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา*** 
หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีน า้เงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดงันี้ 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนันบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  
   - ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให้
เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยูแ่ละส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือ
รับรองส าเนาทุกฉบบั  
   - กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนั
อยา่งไร พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
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ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, 
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าเป็นตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของ
บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนั
อุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิด
กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ส่วนรายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือ
เพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั   


