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วนัพฤหัสบดที ี11เม.ย. 62  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินเถาหยวน 

14.00 น.  พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศชัน 4 ประตู 3เคาน์เตอร์ D สายการบิน 

THAI INTERNATIONAL AIRWAYSเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการ

เดินทาง 

17.40น.  นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน THAI INTERNATIONALAIRWAYS เทยีวบินท ี

TG636 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองระหว่างการเดนิทาง) 
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22.20น.  ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ 

    จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั TAO GARDEN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัศุกร์ท ี12เม.ย. 62 นังรถไฟสู่เมืองฮัวเหลยีน–อุทยานทาโรโกะ-ให้ท่านจดักระเป๋าใบเลก็สําหรับค้างคืนทฮีัวเหลยีน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่านนังรถไฟเดนิทางสู่เมืองฮัวเหลยีน ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์ระหวา่งการเดินทาง 

เทยีง   รับประทานอาหารเทยีง ณ ร้านอาหารเมนูอาหารจนีพืนเมือง 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อุทยานทาโรโกะหรือไท่หรู่เก๋อซึงตงัอยูใ่นบริเวณรอยต่อของอาํเภอฮวัเหลียนอาํเภอไถจง

และอาํเภอหนานโถวในเขตภาคกลางดา้นตะวนัออกของเกาะไตห้วนัมีเนือทีรวม 930 ตารางกิโลเมตรเป็นอุทยานที

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของไตห้วนัคาํวา่ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพนืเมืองมีความหมายวา่ภเูขาทียงิใหญ ่

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษสเต็กจานร้อน+สลดับาร์ 

    จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั FULLON HOTEL HUALIEN4*หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

 (ให้ท่านจดักระเป๋าเลก็ 1 ใบสําหรับการค้างคืนทเีมืองฮัวเหลยีน 1 คืน) 

วนัเสาร์ท ี13เม.ย. 62             นังรถไฟกลบัเมืองไทเป - Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึนตกึ)-อนุสรณ์สถานเจยีง 

ไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่านนงัรถไฟเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั ให้ท่านช้อปปิงเครืองสําอางค์

ราคาถูกทีไดรั้บความนิยมหรือรวมถึงพวกยา/นาํมนัและยานวดทีขึนชือของไตห้วนัจากนนันาํท่านแวะชิมและเลือก

ซือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรดชือดงัเพอืใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคารเมนูพิเศษเสียวหลงเปา 

หลงัอาหาร นําท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึนตึก)เพือให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวตักรรมด้านวิศวกรรมและ

ศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไตห้วนั ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั 

ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนั  ทาํหนา้ทีกนัการสนัสะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตงัระบบ

ป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดีตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8ปลอ้งต่อกนัและยงัมีลิฟท์เร็วดว้ยความเร็ว 1,010 

เมตรต่อนาทีจากนนันาํท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิงของต่างๆ ทีเป็นประวติั

แทบทงัหมดเกียวกบัท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่ง

ผูน้าํประเทศนอกนนัท่านยงัจะไดพ้บกบัการเปลียนเวรทหารรักษาการหนา้รูปปันท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึงจะมีขึน

ทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของอนุสรณ์แห่งนีจากนนันาํท่าน ช้อปปิงตลาดซีเหมินติงหรือทีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์

เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรัก รองเทา้ยหีอ้ต่าง อาทิ Onitsuka Tiger 

แบรนดด์งัของญีปุ่น รวมทงัยหี้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma,Adidas, Nikeในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนันนั

จะมีราคาถูกกวา่ ใหท่้านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ   รับประทานอาหารคาํณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ เป็ดปักกงิ 

    จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั TAO GARDEN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัอาทติย์ท ี14เม.ย. 62 ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถังซัมจงั-วดัเหวนิหวู่-นังกระเช้าพาโนราม่าชมววิทะเลสาบ - หมู่บ้านและสวน

สนุก 9ชนเผ่า - เมืองไถจง –ฝงเจยีไนท์มาเกต็ - แช่นาํแร่ส่วนตวัในห้องพกัระดบั 5 ดาว 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 
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หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองไถจง ซึงเป็นเมืองทีใหญ่อนัดบัที 3 ของไตห้วนั ซึงเป็นทีตงัของทะเลสาบสุริยนั

จันทรานําท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือน

สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เสียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะ

วา่ “สุริยนั-จนัทรา”จากนนันาํท่านนมสัการรูปปันพระถังซัมจงั ทีไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาทีวดัเสวยีนกวง เมือปี 

ค.ศ. 1965นาํท่านนมสัการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้

แห่งความซือสัตย ์

เทยีง   รับประทานอาหารเทยีงณ ภัตตาคารเมนูพเิศษอาหารจนีจกัรพรรด ิ

หลงัอาหารนาํท่านนังกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทราซึงตอ้งขา้มภูเขาทีมีความอุดมสมบูรณ์มี

ป่าหนาทึบและพบทิวทศัน์ชนัเยยีมของทะเลสาบสุริยนัจนัทราจากมุมสูงซึงจะเห็นตวัทะเลสาบสุริยนัจนัทราไดเ้กือบ

ทงัทะเลสาบ  และนาํท่านเดินทางสู่สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่าให้เวลาท่านอิสระเล่นเครืองเล่นทีมีอยู่

มากมายในสวนสนุกเครืองเล่นไฮไลทข์องทีนีคือUFOและยงัมีเครืองเล่นอืนๆอีกมากมายให้ท่านไดส้นุกกนัอยา่งเต็ม

อิมจนถึงเวลานดัพบ 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ร้านอาหาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ต์สุกชีาบู 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองไถจงช้อปปิงตลาดฝงเจยีไนท์มาร์เกต็ซึงเป็นถนนคนเดินทีมีชือเสียงของเมืองไถจง

และเป็นตลาดคนเดินทีมีร้านคา้ครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั FRESH FIELDS HOTEL 5* ใหท้่านไดแ้ช่นาํแร่ส่วนตวัในห้องพกั 

วนัจนัทร์ท ี15เม.ย. 62 สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

   หลงัอาหารนาํทุกท่านเดินทางถึง สนามบินเถาหยวนเพือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

14.05น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เทียวบินที TG633(บริการ

อาหารและเครืองดืมบนเครืองระหว่างการเดนิทาง) 

16.50น.  ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ 

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

เงอืนไขและราคา 

 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถนิ ท่านละ 1,000NTD/ทริป/ท่าน**** 

ค่าทิปหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

 

 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทไีด้รวมราคาร้านขายสินค้าทท่ีานต้องเยยีมชม จาํนวนทงัหมด 2 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- 

Cosmetic Shop ตามทรีะบุไว้ในโปรแกรมซึงมผีลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจงึใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจาํเป็นต้องให้

ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นนัขึนอยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของลูกค้า ไม่มีการบงัคบั หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์

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 

11 - 15 APR’19 32,900 32,900 32,900 31,900 4,200 
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ไม่ต้องการเข้าเยยีมชมร้านค้าทกีล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขึนจากท่าน 

จํานวน 2,500 NTD./ท่าน  

 

* หมายเหตุ เกบ็พาสปอร์ตภายในวนัท ี9 เมษายน 2562 เพือทําเช็คอนิล่วงหน้าค่ะ 

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนนั สามารถใชไ้ดเ้พียงหนงัสือเดินทางทวัไป

เท่านนั หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ เนืองจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทยไม่ได้

รับการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยืนวซ่ีาเท่านันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)หากท่านใดส่งสาํเนาหนังสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์ และหากวนัที

เดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มทีให้สําเนากบัทางบริษทัไวห้รือนําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษทัทราบ

ล่วงหนา้และถา้หากหนงัสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางนอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หาก

ท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหลู้กคา้ทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของหนงัสือเดินทางเพอืผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 

ราคาน ีรวมภาษนีํามันและประกนัวนิาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 

วนัท ี01 มีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยืนวซ่ีาเท่านนั** 

สําหรับผู้เดนิทางทอีายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบ

มาด้วย 

 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดั

หยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบินและภยัธรรมชาติ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนนั 

ทางบริษทัฯ จะไมข่อรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

6. ทวัร์นีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามทีระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในส่วนทีท่าน

ไม่ไดใ้ชบ้ริการ เนืองจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสําคญัมา

สามารถคนิเป็นเงินได้ 
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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 (นําหนกัรวมกนัไม่เกิน 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. ค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทปิ (ลูกค้าเดก็ชําระเงนิเท่าผู้ใหญ่),ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แตค่วามประทบัใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

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

มากกวา่ 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมีค่าทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง 

เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

 

 

 

เงือนไขในการสํารองทนีัง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทาํการจองพร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง ทมีีอายุ

เหลือมากกว่า 180 วนั นบัจากวนัทเีดนิทาง 

-งวดทสีอง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทางบริษทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัทาํการขึนไป คืนเงินทงัหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัทาํการขึนไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัทาํการขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

(หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวนัเดินทางได)้ 

หมายเหตุ 
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทางในคณะ

ไม่สามารถผา่นการพจิารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านและในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้งัหมด (ยกเวน้

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อืนใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ทีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยั

ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที

ทางสายการบิน (กรณีทีบตัรโดยสารสามารถเปลียนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึง

ทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดใ้นกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั 

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 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายทีุมีโรค

ประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

 

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 6เดือน ,สติกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั)  

3.หลกัฐานการเงิน  
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  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจบุนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่าย 

     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  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึงและตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทงัแนบ

สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อม

ทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านซึงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนาและการเดินทางทีมีความชาํนาญโดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานทีท่องเทียว

พร้อมทงัการสัมมนา ดูงาน เพอืความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือ

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

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

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน

ระหวา่งการเดินทางท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุ ตามเงือนไขทีบริษทัฯ ทีรับประกนัใน

กรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ

การเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ

ความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 
 

 

 


