ดีดี ฟิ นฝุดๆ
- ขึนเครื องสนามบินสุ วรรณภูมิ
- นําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
- เสิร์ฟอาหารร้ อนบนเครื องทังขาไป - กลับ

วันทีแรก
23.00
วันทีสอง
02.15

กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัน 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
สนามบินสุ วรรณภูม-ิ สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื อ-ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทราวัดพระถังซัมจัง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR206
(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
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06.55

เทียง

คํา
วันทีสาม
เช้ า

เทียง

คํา
วันทีสี
เช้ า

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับ
อากาศรอรับ (อาหารว่ าง แซนวิช+นําผลไม้ )
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึงตังอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที
สวยงามของเมือง จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื อ ซึงเป็ นวัดทีทันสมัยทีสุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมืน
ล้านบาท มีความสู ง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างแข็งแรงมาก เมือปี 1999 เกิด
แผ่นดินไหวอย่างแรง พสุ ธาแยกและเกิดธรณี สูบหมู่บา้ นหายไปทีเมืองหนานโถวแต่วดั นีกลับไม่เป็ นอะไรเลย สร้างความ
ศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก ภายในวัดมีหอ้ งเรี ยนกว่า 1,000 ห้อง เพือให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี

หลัง อาหาร นํา ท่ า นล่ อ งเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยัน จัน ทรา ซึ งมี ค วามงดงามราวกับ ภาพวาด เปรี ย บเสมื อ น
สวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิ ตย์และพระจันทร์ เสี ยว ซึ งเป็ นที มาของนามอันไพเราะว่า
“สุ ริยนั -จันทรา” นําท่าน นมัสการรู ปปันของพระถังซัมจัง ทีได้อญั เชิญกลับมาประดิษฐานทีวัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965
นําท่ าน นมัสการศาลเจ้ าขงจื อและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวิน หวู่ ซึ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ ง ภูมิปั ญญาและเทพเจ้าแห่ งความ
ซือสัตย์ จากนันเดินทางสู่เมืองเจียอี ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพระหว่างสองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา เมนูพเิ ศษสเต็กจานร้ อน + สลัดบาร์ ไม่ อนั
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทีพัก YUT TONG HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ตแช่ นาแร่
ํ 5ดาวส่ วนตัวภายในห้ องพัก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึงเป็ นจุดท่องเทียวที สําคัญและสวยงามอีกทีหนึงของเกาะไต้หวัน
ทีทุกท่านไม่ควรพลาด นําท่านเทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ ชืนชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่
ทีมีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นังรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทังให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ทีมีสนหลากหลายนานา
พันธุ์ มีความสวยงามทีแตกต่างกันไป ซึงต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชืนชมธรรมชาติและถ่ายรู ปเป็ นที
ระลึก
รับประทานอาหารเทียง ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์ พืนเมือง
หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางทีสวยงาม นําท่านแวะชิมชาอู่หลง
พันธุ์ดีทีปลูกบนภูเขาสูงอันขึนชือและมีคุณภาพของไต้หวัน จากนันนําท่าน ช้ อปปิ งตลาดฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต ซึ งเป็ นถนน
คนเดิ นที มีชือเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดิ นที มีร้านค้าครบครั น เช่ น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่ าน
อิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารคํา เมนูพเิ ศษสุ กชาบู
ี ชาบู
จากนัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ ท่านแช่ นําแร่ 5 ดาว แบบส่ วนตัวภายในห้ องพัก
เมืองไทเป-ร้ านขนมพายสับปะรด–ศู นย์ Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึนตึก)-ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
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เย็น
18.00
20.25

หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องไทเป ซึ งเป็ นเมื องหลวงของไต้ห วัน ให้ท่ านแวะชิ มและเลื อกซื อขนมยอดนิ ยมของ
ไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื อดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซื อของฝากอันขึนชื อของไต้หวัน จากนันนําท่าน ชมศู นย์
Germanium ซึ งเป็ นสร้อยทีมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี
ช่วยให้ร่ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเสียวหลงเปา อาหารขึนชื อของไต้ หวัน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึนตึก) เพือให้ท่านได้ ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบ
โดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทําหน้าทีกันการ
สันสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตังระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดู
คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ทีมีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที จากนันให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง
ตลาดซีเหมินติง หรื อทีคนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีทงแหล่
ั
งเสื อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น
กระเป๋ า ของฝากคนทีท่านรัก รองเท้ายีห้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญีปุ่ น รวมทังยีห้อต่างๆ เช่น, New
Balance , Puma ,AdidasและNike จากแบรนด์ต่างๆ ในส่ วนของราคาทีประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกทีสุด ให้ท่านอิสระช้อป
ปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา เมนูพเิ ศษพระกระโดดกําแพง
จากนัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ ทีพัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า
อุทยานเหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิวเฟิ น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Parkสนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านสู่ อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนื อสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเลและเป็ นชายหาดทีมีชือเสี ยง ทีนีเต็มไปด้วยโขดหิ นทีมีรูปทรงแปลกตาและ
งดงาม ซึงเกิดจากการกัดกร่ อนของนําทะเล ลมทะเลและการเคลือนตัวของเปลือกโลกเมือ
หลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นําท่าน สั มผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิวเฟิ น ซึ งตังอยู่บริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ วเฟิ นเคยเป็ นแหล่งเหมือง
ทองทีมีชือเสี ยงตังแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึง และยังเป็ นถนนคนเดิ นเก่าแก่ทีมีชือเสี ยง
ทีสุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน นอกจากนี ยังสามารถ
ชื นชมวิวทิวทัศน์ รวมทังเลือกชิมและซื อชาจากร้ านค้าทีมีอยูม่ ากมายอีกด้วย นําท่าน ช้ อปปิ งเครื องสําอางค์ ทีได้รับความ
นิยมหรื อรวมทังพวกยา/นํามันและยานวดทีขึนชื อของไต้หวัน จากนันนําท่านเดินทางต่อไปยังTaipei Fish Market หรื อ
ตลาดปลาไทเป ซึ งเป็ นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ เป็ นตลาดติดแอร์ มีอาหารทะเลทังแบบสดๆและแบบสําเร็ จที
พร้อมรับประทานได้ทนั ทีขาย ท่านสามารถเลือกซือ ชิมและลิมลอง ทังซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอน ปูอลาสก้า หอยนางรมสด
กุง้ หอยเซลล์ ข้าวปั นหน้าต่างๆ ขนม ผลไม้ ทีพร้อมรับประทานได้เลย จากนันนําท่านช้อปปิ ง Mitsui Outlet Park ซึงเป็ น
เอาท์เล็ตมอลล์ทีมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยีห้อและยังมีร้านค้าโซนอาหารมากมายให้ท่านได้เลือก
ซือเลือกชม เลือกชิมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น เมนูพเิ ศษปูอลาสก้ า
นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR205
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23.10

(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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 ท่าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่านเดียว
จ่ ายเพิม

23 – 27 FEB’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

06 – 10 MAR’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

12 – 16 MAR’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

16 – 20 MAR’18

23,555

23,555

23,555

23,555

4,500

18 – 22 MAR’18

23,555

23,555

23,555

23,555

4,500

26 – 30 MAR’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

27APR-01MAY’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

30APR-04MAY’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

02 – 06 MAY’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

11 – 15 MAY’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

14 – 18 MAY’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

17 – 21 MAY’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

29MAY-02JUN’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

06 – 10 JUN’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

12 – 16 JUN’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

14 – 18 JUN’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

19 – 23 JUN’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

26 – 30 JUN’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

28JUN-02JUL’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

**กรุ ณาอ่ านสั กนิดก่ อนจอง เนื องจากการเดิ นทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนัน สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดินทาง
ทัวไปเท่านัน หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนืองจากหนังสื อเดิ นทางข้าราชการ
ไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืนวีซ่าเท่ านันถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่ งสําเนาหนังสือเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์
และหากวันทีเดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มทีให้สาํ เนากับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดินทางประเภทอืนมาใช้โดยไม่แจ้งให้ทาง
บริ ษัท ทราบล่ วงหน้าและถ้าหากหนังสื อเดิ น ทางของท่ านมี อายุก ารเดิ นทางน้อยกว่า 180 วัน นับ จากวัน เดิ น ทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบิน หรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทังไทยและไต้หวัน จึ งเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบและ
กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานีรวมภาษีนํามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิมขึนหลังจาก
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วันที 01 มกราคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการไม่ ได้ รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน 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 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศหรื อออกตัวโดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนัน
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยูก่ บั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครื องบิน ชันนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนัก 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนีย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึนไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
ชี วติ ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรวม
ี
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดทีเกินกว่า 30 กิโลกรัม
และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
เงือนไขในการสํารองทีนัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทางและชําระงวดแรก 8,000 บาท ภายใน 2 วันหลังทําการจอง หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือ
มากกว่ 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 20 ขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี
* กรณี เปลียนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิ ทธิการเปลียนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน กรณีคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี นีบริ ษทั ฯยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
(ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิมเติมเรื องตัวเครื องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ทีทางสายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ว (กรณีตวั REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน
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
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3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานําร้อน ให้บริ การฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็กและผูส้ ู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
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนาทุก
ฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึง จะต้องทําจดหมายชีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทังแนบ
สําเนาบัตรประชาชนของบิดา/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
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สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึนไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มเี กียรติซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะและสถานทีท่องเทียว
พร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทังนีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิ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
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครองและประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ
ทีรับประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยและ/หรื อต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออกหรื อเข้า
ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลง
เอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ
จํา เป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิ ต ้องแจ้ง ให้ ท ราบล่ วงหน้า ทังนี การขอสงวนสิ ท ธิ ด ัง กล่ า ว บริ ษ ัท จะยึด ถื อ และคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึงร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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