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วนัแรก    วนัพุธ ท ี11 เม.ย.61                          กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาตเิถาหยวน-เมืองไทเป-ตกึไทเป101 

                                                                                           (ไม่รวมค่าบัตรขนึตกึชัน 89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

ผงิซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-เมืองยหีลานเจยีวซี 

 

05.30น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สาย

การบิน CHINA AIRLINES เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระก่อนการเดินทาง 

เดินทางทาง 11-15  เมษายน 2561 

เทียวครบ 3 อุทยาน   อาหลซีาน ทาโรโกะ เหย๋

Taiwan Songkran Radiant 

*ปล่อยโคมลอยผิงซี  หมู่บา้นโบราณจิวเฟิน  เหย๋หลิว 33,900 
ราคาพิเศษ 

เถาหยวนไนทม์าเกต็  ฟงเจียไนทม์าเก็ต ซีเหมินติง แช่นาํแร่ธรรมชาติภายในหอ้งพกั 
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08.15น. นาํท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเทยีวบินท ี

CI 838 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองระหวา่งการเดินทาง) 

13.20น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวนเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ นาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเปนาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่

รวมบัตรขึนตกึ)ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไตห้วนั ตึกไทเป

101 มีความสูงถึง 508  เมตรและไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนัเพือนาํท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไค

เช็คซึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิงของต่างๆ ทีเป็นประวตัิแทบทงัหมดเกียวกบั ท่านนายพลเจยีง ไค เช็ค ตงัแต่สมยั

ทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองผงิซี(ไม่

รวมค่าโคมลอย)ซึงเป็นเมืองทีมีเทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั 

ผูค้นส่วนใหญ่รู้กนัดีวา่เทศกาลทียงิใหญ่ของชาวจีนก็คือ “เทศกาลตรุษจนี” และทีเมืองไทเป ประเทศไตห้วนั มี

การปล่อยโคมลอยหลายพนัดวงขึนไปสวา่งไสวอยูก่ลางทอ้งฟ้ายามคาํคืนพร้อมใจเขียนคาํอธิษฐานและส่งความ

ปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค ์เชือกนัวา่โคมลอยหรือทีรู้จกักนัในชือ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึนโดยขง

เบง้ ทีปรึกษาดา้นการทหารคนสาํคญัในประวตัิศาสตร์ยคุสามก๊ก เพือใชเ้ป็นเครืองมือสือสารของกองทพั โดย

ในเขตผิงซีนนั ประเพณีการปล่อยโคมลอยเริมขึนเมือหลายร้อยปีก่อนหนา้นีเมือมีกลุ่มโจรปรากฏตวัขึนบนภเูขา 

โดยชาวบา้นจะซ่อนตวัอยูใ่นบา้นและจะปล่อยโคมลอยเพอืเป็นสัญญาณบอกวา่ปลอดภยัแลว้ หลงักลุ่มโจรจาก

ไปนอกจากนนัยงัมีของทีระลึกจากร้านคา้ใหท่้านไดซื้อเป็นของทีระลึก   

คาํ รับประทานอาหารคาํณ ร้านอาหารเมนูพระกระโดดกาํแพง 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองยหีลาน ซึงเป็นเขตพืนททีมีีนําพุร้อนธรรมชาต ิเพือใหท้่านเขา้สู่ทีพกั 

SUN SPRING RESORT  4* หรือเทยีบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนแช่นาํแร่ภายในห้องพกั 

วนัทสีอง                วนัพฤหัสบด ีท1ี2 เม.ย.61                            นังรถไฟสู่เมืองฮัวเหลยีน-อุทยานทาโรโกะ-นังรถไฟกลบัสู่ 

เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์Germanium 

เถาหยวนไนท์มาร์เกต็  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่าน นังรถไฟเดนิทางสู่เมืองฮัวเหลยีนใหท้่านไดช้มทิวทศัน์ระหวา่งการเดินทางนาํท่านเดินทางสู่ 

อุทยานทาโรโกะหรือไท่หรู่เก๋อซึงตงัอยูใ่นบริเวณรอยต่อของอาํเภอ ฮวาเหลียน อาํเภอไถจงและอาํเภอหนานโถว 

ในเขตภาคกลางดา้นตะวนัออกของเกาะไตห้วนั มีเนือทีรวม 9.3 หมืนเฮคตาร์ เป็นอุทยานทีใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของไตห้วนั คาํวา่ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพนืเมืองมีความหมายวา่ภเูขาทียงิใหญ ่

เทยีง                รับประทานอาหารกลางวนัณ ร้านอาหาร เมนูอาหารจนีพืนเมือง 

หลงัอาหาร นาํท่านนังรถไฟเดินทางกลับนาํท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพาย

สับปะรด ชือดงัเพือให้ทุกท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนันาํท่าน ชมศูนย์ Germaniumซึงเป็น

สร้อยทีมีพลงัพเิศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่าย

การสดชืน ลดอาการปวดเมือยจากนนัเพือนาํท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ตซึงเป็นถนนสายสาํหรับขาย

อาหารเครืองดืมและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไตห้วนั 

คาํอสิระอาหารคาํ 

จากนนันาํทุกท่านเขา้สู่ทีพกัHOTEL E HOME 4* หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่น 

วนัทสีาม     วนัศุกร์  ท ี13 เม.ย.61                 ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถังซัมจงั-วดัเหวนิหวู่–เมืองเจยีอ ี
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองไถจง ซึงเป็นเมืองทีใหญ่อนัดบัที 3 ของไตห้วนั ซึงเป็นทีตงัของทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรานาํท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราซึงมีความงดงามราวกบัภาพวาดเปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนัตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เสียวซึงเป็นทีมาของนามอนั

ไพเราะว่า“สุริยนั-จนัทรา”จากนันนาํท่านนมสัการรูปปันพระถังซัมจังทีไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาทีวดั

เสวยีนกวงเมือปีค.ศ. 1965   

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจนีพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบด ี

หลงัอาหารนาํท่านนมัสการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและ

เทพเจา้แห่งความซือสัตยจ์ากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองเจียอีซึงเป็นเมืองทีตงัของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ให้

ท่านไดช้มทิวทศัน์ระหวา่งรถเล่นผ่าน 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ร้านอาหารเมนูสเตก็จานร้อน+สลดับาร์ 

   จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั TSUN HUANG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทสีี  วนัเสาร์ ท ี14 เม.ย.61             อุทยานแห่งชาติอาลซีาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี- ชิมชาอู่หลง 

เมืองไถจง–ฝงเจยีไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมทพีัก 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึงเป็นจุดท่องเทียวทีสาํคญัและสวยงามอีกทีหนึงของ

เกาะไตห้วนัทีทุกท่านไม่ควรพลาด นาํท่านเทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชม

ทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ทีมีอาย ุ3,000 ปี ฯลฯ ใหท้่านนังรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทงัใหท้่านไดช้ม สวนสน

พันปี ทีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามทีแตกต่างกนัไป ซึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี ให้

ท่านไดชื้นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นทีระลึกจากนนัแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ร้านอาหารเมนูอาหารจนีสไตล์พืนเมือง 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางทีสวยงาม นาํท่านช้อปปิง

ตลาดฝงเจยีไนท์มาร์เกต็เป็นตลาดทีมีชือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินทีมีร้านคา้ครบครันจาํหน่าย 

เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

คาํ  อสิระอาหารคาํ 

              จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั IN HOUSE HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทห้ีา                วนัอาทติย์ ท ี15 เม.ย.61                     Cosmeticshop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจวิเฟิน-ซีเหมนิตงิ 

สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมทพีัก 

หลงัอาหารให้ท่านช้อปปิงเครืองสําอางค์ทีไดรั้บความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/นาํมนัและยานวดทีขึนชือของ

ไตห้วนั จากนนันาํท่านไปยงั อุทยานเหย่หลวิ จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปใน

ทะเลเป็นชายหาดทีมีชือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของนาํ

ทะเล ลมทะเลและการเคลือนตวัของเปลือกโลกเมือหลายลา้นปีก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีงณ ร้านอาหารเมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวนั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจวิเฟิน ทีตงัอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจิวเฟินเคย

เป็นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสียงตงัแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงเพราะ

นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียง ทีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดงัเดิมของ
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ร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชืนชมวิวทิวทศัน์รวมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้

ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ยจากนนัให้ท่าน ช้อปปิงตลาดซีเหมินติงหรือทีคนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทยมีทงั

แหล่งเสือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรักรองเทา้ยหีอ้ต่าง อาทิOnisutkaแบรนดด์งัของ

ญีปุ่นรวมทงัยหี้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas, Nikeในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูก

ทีสุดใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัพบ 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารเมนูอาหารจีนพืนเมือง 

23.00น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เทยีวบินท ีCI 837 

02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

####################################################################################### 
 

เงือนไขและราคา 

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนนั สามารถใชไ้ดเ้พียงหนงัสือ

เดินทางทวัไปเท่านนั หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้ เนืองจากหนงัสือ

เดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดรั้บการยกเวน้วีซ่า (ต้องยืนวีซ่าเท่านันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่งสําเนาหนังสือ

เดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัทีเดินทาง ท่านไม่ได้ใชห้นังสือเดินทางเล่มทีให้สําเนากบัทางบริษทัไวห้รือนํา

หนงัสือเดินทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจง้ให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า และถา้หากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทาง

นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง และหน้าว่างไม่ถึง5หนา้ ทางบริษทัจะมิรับผิดชอบใดๆ  หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการ

บินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหลู้กคา้ทุกท่านรับทราบ และอายขุองหนงัสือเดินทางตอ้งมากกวา่ 180 

วนั นบัจากวนัทีเดินทาง กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพอืผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 

**ราคาน ีรวมภาษนีาํมันและประกนัวนิาศภัยของสายการบนิแล้ว หากมกีารประกาศเพมิขึน 

หลงัจากวนัท ี01 มนีาคม 2561 ทางบริษัทฯจะเรียก เกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยืนวซ่ีาเท่านนั** 

สําหรับผู้เดนิทางทอีายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให ้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดยีวจ่ายเพมิ 

11-15 APR’18 33,900 33,900 33,900 32,900 3,900 
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ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ก่อนทุก 

ครัง มิฉะนนัทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบั 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ไว้ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 

อตัรานรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบิน ชนัประหยดั( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการทีระบ ุ

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นําหนกัรวมไม่เกนิ30 กโิลกรัม) 

8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท  (ตามเงือนไขของ 

กรมธรรม)์ 

 

อตัราไม่นรีวม 

1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ่ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ)่, ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความ 

ประทบัใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ ,ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่านาํหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกิน 

กวา่ 30กิโลกรัม, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมีค่าทีสูญ 

หายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาไตห้วนั กรณีประกาศใหก้ลบัมายนืวซ่ีาอีกครัง (เนืองจากรัฐบาลไตห้วนัประกาศยกเวน้วซ่ีาสาํหรับคน 

ไทยผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดา ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 61) ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 1,700 บาท สาํหรับการยนืขอวซ่ีา  
 

เงือนไขในการสํารองทนีัง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทาํการจองพร้อมสําเนา 

หนังสือเดนิทาง ทมีีอายุเหลือมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทเีดนิทางกรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 15 วนั  

ทางบริษทัขอสงวนการเก็บค่าทวัร์เตม็จาํนวน 

-งวดทสีอง ก่อนเดนิทาง 20 วนั 

 * เมือท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรือมัดจํา ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงือนไขและข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ทังหมดนีแล้ว 
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การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทาํจองกบัทางบริษทัฯ หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัขึนไป คืนเงินทงัหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

* กรณีเปลียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกวา่ 25 วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้นอ้ยกวา่ 25 วนั ขอสงวนสิทธิการเปลียนวนั 

เดินทาง  
 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/ 

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี 

บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้งัหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อืนให ้

ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ 

อุบตัิเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปลียนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บการจดัทีนงัของกรุ๊ปนนัเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ 

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผู ้

เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFiหรือสาย Lanบริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานาํร้อน บริการใหฟ้รี 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัว 

กรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายทีุมีโรคประจาํตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 

***สําหรับหนังสือเดนิทางธรรมดา สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา*** 
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หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนําเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดงัน ี

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านทีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา

นาํมาประกอบการยนืวซ่ีาดว้ย เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 6 หนา้ 

2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  

   - ใชรู้ปสีพนืหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน, สติกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ 

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั 

3.หลกัฐานการเงิน  

  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อย

ก่อนถ่าย 

     สาํเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

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

4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั)  

  - กรณีเป็นพนกังาน 

     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริมทาํงาน  

  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทงั 

เซ็นชือรับรองสาํเนา  

  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั) 

     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

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

รับรองสาํเนาทุกฉบบั  

   - กรณีทีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

พร้อมทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น 

สาํเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรอง

วา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มเีกยีรตทิร่ีวมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะและ

สถานทีท่องเทียวพร้อมทงัการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษทัฯ ไม่
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สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่ง

ประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก

กงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้ง

แสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเทียว

ทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือนไขทีบริษทัฯทีรับประกนัในกรณีทีผูร่้วม

เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ 

เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอม

แปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการ

เปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว 

บริษทั จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ทีร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 


