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วนัทหีนึง  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ-เถาหยวน – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึนตกึชัน89)-ซือหลนิไนท์มาเกต็- 

                               แช่นาํแร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

06.00 พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

CHINA AIRLINES เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

08.30 นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทยีวบินท ี CI 838 (บริการ

อาหารและเครืองดืมบนเครืองในระหวา่งการเดินทาง) 

13.00 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ มีรถโคช้ปรับอากาศรอรับ จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่กบัตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึนตกึ) 

เพือใหท้่านได ้ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 

508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญห่นกักวา่ 660 ตนั  ทาํหนา้ที

กนัการสนัสะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตงัระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ย

ปลอ้งไผ ่ 8 ปลอ้งต่อกนั จากนนัใหท้่าน ช้อปปิงตลาดซือหลนิไนท์มาร์เกต็ เป็นไนทม์าร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป

และไนทม์าร์เก็ตทีมีอายเุก่าแก่ทีสุดของเมืองไทเปมีอายกุวา่ 200 ปี และยงัเป็นจุดเริมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป 

เมือครังทีชาวฮนัเริมอพยพมาจากจีนเพอืมาตงัรกรากใหม่ทีเกาะไตห้วนัตงัแต่สมยัราชวงศชิ์ง 

คาํ   อสิระอาหารคาํ เพือไม่รบกวนเวลาในการชมตลาด จนถึงเวลานดัหมาย 

  จากนนั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั EASTERN HOTEL&RESORTS  4* หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผอ่น แช่นาํแร่

ส่วนตวัภายในห้องพกั 

วนัทสีอง  เมืองเจยีอ-ีชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน- นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-เมืองไถจง-ฝงเจยีไนท์มาเกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางจากเมือง เถาหยวน นาํท่านเดินทางสู่เจียอี แวะชิมชาอู่หลง พนัธุ์ดีทีปลกูบนภูเขาสูงอนัขึน

ชือและมีคุณภาพของไตห้วนั อทุยานแห่งชาติอาลซีาน ซึงเป็นจุดท่องเทียวทีสาํคญัและสวยงามอีกทีหนึงของเกาะ

ไตห้วนัทีทุกท่านไม่ควรพลาด ใหท่้านชมทิวทศัน์ สองขา้งทางอนัสวยงามระหวา่งการเดินทาง 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจนีสไตล์พืนเมือง 

หลงัอาหาร นาํท่านเทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญที่มีอาย ุ

3,000 ปี ฯลฯ ใหท้่านไดน้ังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ทีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามทีแตกต่างกนั

ไป เพือใหท้่านไดชื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นทีระลึก  นาํท่านลงจากเขาเดินทางสู่เมืองไถจง ซึงเป็นเมืองทีใหญ่

อนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เพอืใหท้่านได ้ ชอ้ปปิง ตลาดฝงเจยีไนท์มาร์เกต็ เป็นตลาดทีมีชือเสียงของเมืองไถจงและ

เป็นถนนคนเดินทีมีร้านคา้ครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั  

จนถึงเวลานดัพบ 

คาํ  อสิระอาหารคาํ เพือไม่รบกวนเวลาช้อปปิง 

จากนนั  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั CITY RESORT  4*  ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทสีาม ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซัมจงั – วดัเหวนิหวู่ – ร้านพายสับปะรด – Cosmetics Shop – ซีเหมินตงิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลังอาหารนําท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึงมีความงดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์เสียว ซึงเป็นทีมาของ
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นามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นําท่าน นมัสการรูปปันพระถังซัมจัง ทีได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที  

วดัเสวยีนกวง เมือปี ค.ศ. 1965 นาํท่าน นมสัการ ศาลเจา้ขงจือและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่ง

ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือสัตย ์

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบด ี

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพอืท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยมของ

ไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ชือดังเพือให้ทุกท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั  จากนันนําท่านสู่ 

Cosmetic Shop เพือให้ท่านไดเ้ลือกซือเครืองสาํอางและสินคา้เกียวกับความงามอืนทีได้รับความนิยมทีขึนชือ

และจาํพวก ยา/นาํมนันวด  จากนนั ชอ้ปปิงตลาดซีเหมินตงิ หรือทีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทงัแหล่ง

เสือผา้แบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า เลือกซือของฝากให้คนทีท่านรัก รองเท้ายีห้อต่างๆ อาทิ Onisutka Tiger  

แบรนดด์งัของญีปุ่น รวมทงัยหีอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แตใ่นส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั

นนัมีราคาถูก และให้ท่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร 

คาํ  อสิระอาหารคาํ เพือไม่รบกวนเวลาช้อปปิง 

จากนนั  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั WELL GARDEN HOTEL  4*  ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทสีี ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจวิเฟิน–หอทรีะลึกเจยีงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK

สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูม ิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

นาํท่าน ชมศูนย  ์GERMANIUM เป็นสร้อยทีมีพลงัพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ และบวกในร่างกายให้ร่างกาย

สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชืน ลดอาการปวดเมือย จากนนันาํท่านสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือ

สุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล ทีนีชายหาดมีชือเสียงและเต็มไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรง

แปลกตาและงดงาม ซึงเกิดจากการกดักร่อนของนาํทะเล ลมทะเลและการเคลือนตวัของเปลือกโลกเมือหลายลา้นปี

ก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน  

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจนีซีฟู้ด 

หลงัอาหาร นําท่านสัมผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิวเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิวเฟินเคยเป็นแหล่ง

เหมืองทอง ทีมีชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึง เพราะนอกจากจะเป็นถนน

คนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียงทีสุดในไตห้วนั จากนนัให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหาร

ของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชืนชมววิทิวทศัน์ รวมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย 

จากนนันาํท่านกลบัเขา้สู่ เมืองไทเป ใหท่้านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิงของต่างๆ 

ทีเป็นประวตัิแทบทงัหมดเกียวกบัท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมา

สู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ จากนนันาํท่านชอ้ปปิง Mitsui Outlet Park ซึงเป็นเอาทเ์ล็ตมอลลที์มีร้านคา้แบรนด์ต่างๆให้

ท่านไดเ้ลือกหลากหลายยหีอ้และยงัมีร้านคา้โซนอาหารมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือเลือกชม เลือกชิมตามอธัยาศยั   

เยน็  อสิระอาหารคาํ เพือไม่รบกวนเวลาช็อปปิง  

  จากนนันาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

22.25  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เทยีวบินท ีCI 837 

01.15  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
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เงือนไขและราคา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ มคัคุเทศก์ท้องถิน และหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 800 NTD/ทริป/ท่าน**** 

 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทไีด้รวมราคาร้านขายสินค้าทท่ีานต้องเยยีมชม จาํนวนทงัหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพาย

สับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามทรีะบุไว้ในโปรแกรมซึงมผีลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุก

ท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจาํเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นนัขึนอยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของ

ลูกค้า ไม่มกีารบังคบั หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยยีมชมร้านค้าทกีล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะ

เดนิทาง ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขึนจากท่าน จาํนวน 2,500 NTD./ท่าน  

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วซ่ีาใหก้บัประเทศไทยนนั สามารถใชไ้ดเ้พยีงหนงัสือเดินทาง

ทวัไปเท่านนั หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ เนืองจาก หนงัสือเดินทาง

ขา้ราชการไทยไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยืนวซ่ีาเท่านนัถึงจะสามารถเข้าไต้หวนัได้)  หากท่านใดส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางใหก้บับริษทั

ในวนัจองทวัร์ และหากวนัทีเดินทาง ท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มทีใหส้าํเนากบัทางบริษทัไว ้หรือนาํหนงัสือเดินทางประเภทอนืมา

ใช ้โดยไม่แจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้และถา้หากหนงัสือเดินทางของท่านมีอายกุารเดินทางนอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง ทาง

บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนให้

ลูกคา้ทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพอืผลประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตยีงเสริม 

พักท่านเดยีว  

จ่ายเพมิ 

01-04 May’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

05-08 May’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

12-15 May’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

19-22 May’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

23-26 May’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

25-28 May’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

27-30 May’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

30May-02Jun’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

02-05 Jun’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

09-12 Jun’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

16-19 Jun’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

20-23 Jun’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

27-30 Jun’18 17,900 17,900 17,900 2,500 
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ราคานรีวมภาษนีํามันและประกนัวนิาศภยัของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 

วนัท ี1 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 20 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยืนวซ่ีาเท่านนั** 

สําหรับผู้เดนิทางทอีายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 

การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบินและภยัธรรมชาติ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนนัทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

6. ทวัร์นีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามทีระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในส่วน  

   ทีท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ เนืองจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบั การจราจร 

สภาพอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

เดนิทางเป็นสําคญัและไม่สามารถเปลยีนเป็นเงนิได้ 

อตัรานรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบิน ชนัประหยดั  ( Economy Class)  ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง) 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 2 ใบ  (นําหนักรวมไม่เกนิ  30  กโิลกรัม)  

8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไว้

กบับริษทัประกนัชีวติ *(สาํหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ขึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บั

บริษทัประกนัชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม ์) 
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อตัราไม่นรีวม 

1. ค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ)่, ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แตค่วาม 

    ประทบัใจ   

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านาํหนกัเกินจากสายการบินกาํหนด เกินกวา่ 30 กิโลกรัม

และมากกวา่ 2 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมีค่าทีสูญหายใน

ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (หากมีการเก็บเพมิในอนาคต) 
 

 

 

เงือนไขในการสํารองทนีัง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทําการจอง  

สําเนาหนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทเีดนิทาง 

- งวดทสีอง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทางบริษทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 ขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวนัเดินทางได)้ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทาง

ในคณะ ไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน กรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณีนีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้งัหมด 

(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อืนใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างทีทางสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั 
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ข้อมูลเพมิเตมิเรืองโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัอาจเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการปรับเปลียนเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานาํร้อน ใหบ้ริการฟรี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญห่รือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายทีุมีโรคประจาํตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 

***สําหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***  

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนําเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดงัน ี

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านทีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมา

ประกอบการยนืวซ่ีาดว้ย เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  

   - ใชรู้ปสีพนืหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ใชไ้ม่ได ้

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั 

3.หลกัฐานการเงิน  

  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อน

ถ่ายสาํเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายนืขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  

4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั)  

  - กรณีเป็นพนกังาน 

     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริมทาํงาน  

  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทงัเซ็นชือรับรอง

สาํเนา  

  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั) 

     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 



FJL (S02)  (06-03-18) 

5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชือรับรองสาํเนา

ทุกฉบบั  

   - กรณีทีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อม

ทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น สาํเนาใบ

หยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต้

การปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

   สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

 

 

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มเีกยีรตทิร่ีวมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่องเทียวพร้อมทงัการสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุ

งาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ / หรือส่วนงานที

เกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเทียวทงัในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯมี

ความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุตามเงือนไขทีบริษทัฯ ทีรับประกนัในกรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพนืทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึงร่วม

เดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

 


