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วนัทแีรก  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา-วดัเสวยีนกง 

 วดัเหวนิหวู่-เมืองเจยีอ ี

05.30 น.  พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศชัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI 

INTERNATIONAL AIRWAYSเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

07.55 น.   นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน THAI INTERNATIONALAIRWAYS เทยีวบินท ีTG634 

11.50น.  ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้

ปรับอากาศรอรับ (อาหารว่าง แซนวชิ+นําผลไม้) 
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  นาํท่านเดินทางไปสู่เมืองไถจง ซึงตงัอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหว่างทางให้ท่านไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางที

สวยงาม จากนันนําท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เสียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-

จันทรา”นาํท่านนมัสการรูปปันของพระถังซัมจัง ทีได้อญัเชิญประดิษฐานกลบัมาทีวัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965นาํท่าน

นมสัการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภมูิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือสัตย ์จากนนันาํ

ท่านนาํท่านเดินทางสู่เมืองเจียอีใหท้่านชมทศันียภาพระหวา่งสองขา้งทาง 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ บุฟเฟต์ ชาบู 

   นาํท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี เพอืนาํท่ารเขา้สู่ทีพกั 

   จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั Tsun Huang Hotel  4*หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทสีอง  อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจยีไนท์มาร์เกต็ 

                              แช่นาํแร่ส่วนตวัในห้องพกัระดบั 5 ดาว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน ซึงเป็นจุดท่องเทียวทีสาํคญัและสวยงามอีกทีหนึงของเกาะไตห้วนัทีทุก

ท่านไม่ควรพลาด ใหท่้านไดเ้ทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญที่มีอาย ุ

3,000 ปี ฯลฯ ใหท้่านนังรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทงัให้ท่านไดช้ม สวนสนพันปี ทีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความ

สวยงามทีแตกต่างกนัไป ซึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี ให้ท่านไดชื้นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นทีระลึกจากนนัแวะ

ชิมชาอู่หลงบนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ห้องอาหารเป็นอาหารจนีสไตล์พืนเมือง 

หลงัอาหาร นาํท่านแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั จากนนันาํท่าน ช้อปปิงตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ตซึงเป็น

ถนนคนเดินทีมีชือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินทีมีร้านคา้ครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั ให้ท่าน

อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ 

คาํ  รับประทานอาหารคาํเมนู สเต็ก+สลดับาร์ 

 จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั Fresh Fields Hotel 5*ใหท้่านไดแ้ช่นาํแร่ส่วนตวัในหอ้งพกั 

วนัทสีาม  ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-พิพธิภณัฑ์กู้กง-ตกึไทเป101(ไม่รวมบัตรขนึตกึ)-ตลาดซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่านนาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั ใหท่้านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยมของ

ไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ชือดงัเพอืใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขนึชือของไตห้วนันําท่านช้อปปิงเครืองสําอางค์

ราคาถูก ทีไดรั้บความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/นาํมนัและยานวดทีขึนชือของไตห้วนัจากนนันาํท่าน ชมศูนย์ Germaniumเป็น

สร้อย มีพลงัพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดชืน ลด

อาการปวดเมือย 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนัเมนูเสียวหลงเปา 

หลงัอาหาร นาํท่านชม พิพธิภณัฑ์กู้กง เป็นพิพธิภณัฑที์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณทีมีประวตัิยาวนานกวา่ 

5000 ปี ซึงของลาํค่าทางประวตัิศาสตร์มีอยูที่นีจาํนวนมากกวา่ 620,000 ชินจากทุกราชวงศข์องจีน  จนตอ้งหมนุเวียนออกมาจดั

ใหช้ม (ซึงหนึงชุด 5000 ชิน) จะหมุนเวยีนทุก 3เดือน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเครืองปันดินเผา เครืองทองสาํริดต่างๆ เหมาะกบั

ท่านทีชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นเครืองถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามนาํท่านชมตกึ

ไทเป 101(ไม่รวมบตัรขนึตกึ)เพอืใหท้่านได ้ ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั ตึก

ไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 
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ตนั  ทาํหนา้ทีกนัการสนัสะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตงัระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดีตวัอาคารมองดูคลา้ย

ปลอ้งไผ ่8  ปลอ้งต่อกนัและยงัมีลิฟทเ์ร็วดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาทีจากนนันาํท่าน ช้อปปิงตลาดซีเหมินตงิหรือทีคนไทย

เรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรัก รองเทา้ยหีอ้ต่าง อาทิ 

Onitsuka Tiger แบรนดด์งัของญีปุ่น รวมทงัยหีอ้ต่างๆ เช่น, New Balance, Puma,Adidas, Nikeในส่วนของราคาทีประเทศ

ไตห้วนันนัจะมีราคาถูกกวา่ ใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํอาหารจนี เมนูพเิศษ เป็ดปักกงิ 

   จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั TAIPEI GRAND HYATT 5* หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทสีี     หมู่บ้านจวิเฟิน-อุทยานเหย่หลวิ-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูม-ิกรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหารนาํท่านสัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจวิเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจิวเฟินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองทีมี

ชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียงทีสุดใน

ไตห้วนั จากนนัใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัและท่านยงัสามารถชืนชมวิว

ทิวทศัน์รวมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย นาํท่านเดินทางสู่อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มี

ลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีมีชือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจาก

การกดักร่อนของนาํทะเล ลมทะเลและการเคลือนตวัของเปลือกโลกเมือหลายลา้นปีก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีงเมนูพิเศษ กุ้งมังกรนึงกระเทยีมซีฟู๊ด 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิงของต่างๆ ทีเป็นประวตัิแทบทงัหมดเกียวกบั

ท่านนายพลเจยีง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศนอกนนัท่านยงัจะได้

พบกบัการเปลียนเวรทหารรักษาการหนา้รูปปันท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึงจะมีขึนทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของอนุสรณ์แห่งนี 

17.30น.  นาํทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวนเพือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.00น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เทยีวบินท ีTG635 

22.50น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ 

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

เงือนไขและราคา 
 

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 

14 – 17 FEB’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

21 – 24 FEB’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

07 – 10 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

14 – 17 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

21 – 24 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

28 – 31 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

10 – 13 APR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

25 – 28 APR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

02 – 05 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

09 – 12 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
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****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถนิ ท่านละ 800NTD/ทริป/ท่าน**** 

ค่าทิปหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทไีด้รวมราคาร้านขายสินค้าทท่ีานต้องเยยีมชม จาํนวนทงัหมด 3 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- 

Cosmetic Shop-ร้านชา ตามทรีะบุไว้ในโปรแกรมซึงมผีลต่อราคาทวัร์ ทางบริษัทจงึใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความ

จําเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นนัขนึอยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของลูกค้า ไม่มีการบังคบั หากลูกค้าท่านใดมี

ความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยยีมชมร้านค้าทกีล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขึน

จากท่าน จาํนวน 2,500 NTD./ท่าน  

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนนั สามารถใชไ้ดเ้พียงหนงัสือเดินทางทวัไป

เท่านนั หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ เนืองจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทยไม่ได้

รับการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยืนวซ่ีาเท่านันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)หากท่านใดส่งสาํเนาหนังสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์ และหากวนัที

เดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มทีให้สําเนากบัทางบริษทัไวห้รือนําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษทัทราบ

ล่วงหนา้และถา้หากหนงัสือเดินทางของท่านมีอายกุารเดินทางนอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หาก

ท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหลู้กคา้ทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของหนงัสือเดินทางเพอืผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 

ราคาน ีรวมภาษนีํามันและประกนัวนิาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 

วนัท ี15 มกราคม 2562ทางบริษัทฯ  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 

16 – 19 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

23 – 26 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

30MAY-02JUN’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
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** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสําคญัมา

สามารถคนิเป็นเงินได้ 

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 กโิลกรัม)  

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 800 NTD / ท่าน /ทปิ (ลูกค้าเดก็ชําระเงนิเท่าผู้ใหญ่),ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 

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  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก8,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทําการจองพร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง ทมีีอายุเหลือ

มากกว่า 180 วนั นับจากวนัทเีดนิทาง 

-งวดทสีอง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทางบริษทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัทาํการขึนไป คืนเงินทงัหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัทาํการขึนไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัทาํการขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

(หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวนัเดินทางได)้ 



 

FJL (L01) TG 4D 18-12-61 
 

หมายเหตุ 

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 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ 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,้  
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   - 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  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึงและตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทงัแนบ

สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อม

ทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเดก็อยูใ่นความปกครองของผูอื้น 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 

 


