
  

แช่นําแร่ระดับ ภายในห้องพกั 

เดินทาง 14-17 เมษายน 2561 

นงักระเชา้Panorama ชมววิทะเลสาบ หมู่บา้นวฒันธรรมและส่วนสนุก 9 ชนเผา่ 

ราคาพเิศษ 

เมนูพิเศษ ขาปูอลาสกา้พระกระโดดกาํแพง บุฟเฟตช์าบู ชาบูสไตลไ์ตห้วนั 

หมู่บา้นสายรุ้ง  พิพิธภณัฑก์ูก้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซีเหมินติง ฝงเจียไนทม์าร์เก็ต 

ขึนชนั 89 ตึกไทเป 101 ฟาร์มแกะชิงจิง+Cingjing Skywalk  

Taiwan Songkran Charming  
4D3N 



วนัแรก                   วนั เสาร์ท ี14 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-พิพธิภัณฑ์กู้กง 

ตกึไทเป101(รวมค่าขึนตกึชัน 89) 

05.30น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ 

S สายการบิน CHINA AIRLINES เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

ก่อนการเดินทาง 

08.35น. นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเทยีวบินท ี

CI 838 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองระหวา่งการเดินทาง) 

13.15น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ (บริการอาหารว่าง ชานมไข่มกุ+ ขนมเค้ก) 

จากนนันาํท่านเดินทางไปชม พิพธิภัณฑ์กู้กง เป็นพพิธิภณัฑที์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีน

โบราณทีมีประวตัิยาวนานกวา่ 5,000 ปี ซึงของลาํค่าทางประวติัศาสตร์มีอยูที่นีจาํนวนมากกวา่ 620,000 

ชินจากทุกราชวงศข์องจีน  จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจดัให้ชม (ซึงหนึงชุด 5000 ชิน) จะหมุนเวยีนทุก 3

เดือน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเครืองปันดินเผา เครืองทองสาํริดต่างๆเครืองถมของจีน เหมาะกบัท่านทีชอบ

โบราณวตัถุและงานศิลปะเป็นอยา่งมากจากนนั นาํท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101(รวมค่าขึนตกึชัน 89)

สัมผสันวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปมี

ความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่

หนกักวา่ 660 ตนั  ทาํหนา้ทีกนัการสนัสะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตงัระบบป้องกนัวนิาศกรรม

ทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั และยงัมีลิฟทเ์ร็วดว้ยความเร็ว1,010เมตร

ต่อนาที 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษพระกระโดดกาํแพง 

หลงัจากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั TAO GARDEN  HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่น 

วนัทสีอง                 วันอาทติย์ท ี15 เม.ย. 61  เมืองไถจง-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา 

 วดัพระถังซัมจงั-วดัเหวนิหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นังกระเช้าพา 

โนรามาชมววิ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพีัก 

 หลังอาหารนําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงมีความงดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ง รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนนาํสู่ยอดเขา ทีนับจาก

ความสูงระดบั 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทีมีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ทาํ

ให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เสียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะว่า“สุริยัน-

จันทรา”จากนนันาํท่าน นมสัการรูปปันของพระถังซัมจงั ทีไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาทีวัดเสวียนก

วง เมือปี ค.ศ. 1965นาํท่านนมสัการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอูณ วดัเหวนิหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่ง

ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือสัตย ์

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษปลาประธานาธิบด ี



 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวฒันธรรม 9 เผ่า ใหเ้วลาท่านอิสระเล่นเครืองเล่นทีมีอยู่

มากมายในสวนสนุก เครืองเล่นไฮไลท์ของทีนีคือ UFO และยงัมีเครืองเล่นอืนๆอีกมากมายให้ท่านได้

สนุกกนั  อยา่งเตม็อิม จากนนันาํท่าน นังกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงตอ้ง

ขา้มภูเขาทีมีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทศัน์ชนัสุดยอดของทะเลสาบสุริยนัจนัทราจาก

มุมสูง ซึงจะเห็นตวัทะเลสาบสุริยนัจนัทราไดเ้กือบทงัทะเลสาบ  

คาํ   รับประทานอาหารคาํเมนูอาหารจนีพืนเมือง 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ฟาร์มชิงจิง เพอืนาํท่านเขา้สู่ทีพกั SWEDEN HOLIDAY3+*หรือ 

เทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ 1 ใบ สําหรับพกัค้างคืนโรงแรม  

                               บนเขา)  

 

วนัทสีาม                วนัจันทร์ท ี16 เม.ย. 61ฟาร์มแกะชิงจงิ+CINGJING SKYWALK-ชิมชาอู่หลง- 

หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจยีไนท์มาร์เก็ต-แช่นาํแร่ระดบั5ดาว 

                                                                                                   ภายในห้องพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

  หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิง( Foggy Eden )ให้ท่านไดช้มความงามของฟาร์มและ

ใกล้ชิดธรรมชาติทีน่ารืนรมย์ บรรยายกาสทีเ งียบสงบและภูมิทัศน์ทีสวยงามทีนีจึงได้ชือว่า 

“สวติเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไมเ้มืองหนาวมากมายจากนนันาํท่านเดินทาง

ชมCINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิง)ทีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดบันาํทะเล

เพือใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมภาพบรรยากาศและสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติและทศันียภาพทีสวยงาม

จากนนันาํท่านแวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดี ทีปลูกบนภูเขาสูงอนัขึนชือและมีคุณภาพของไตห้วนั 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนัณ ร้านอาหาร เมนูพเิศษสุกชีาบูชาบู สไตล์ไต้หวนั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองไถจงซึงตงัอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนัเดินทางสู่หมู่บ้าน

สายรุ้งหมู่บา้นสายรุ้งเป็นหมู่บา้นเลก็ๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจงเดิมถูกสร้างขึนเพอืเป็นบา้นพกัทหาร

แต่ภายหลงักลายเป็นทีอยูอ่ยา่งถาวรและมีแต่ความเงียบเหงาทาํให้ต่อมานายหวงหยงุฝู (Huang Yung-

fu) ทหารผ่านศึกทีจึงไดส้ร้างภาพวาดทีถือเป็นส่วนหนึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมทีสวยงามและยงั

สร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดทีเริมจากบ้านหลงัหนึงไปสู่บ้านอีกหลายๆหลงัในเขต

หมู่บา้นสายรุ้งโดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกียวกบับุคคลทีมีชือเสียงในทีว,ี พืชสัตวน์ก, กระบือและคน

พนืเมืองเป็นตน้จากนนันาํท่านชอ้ปปิงตลาดฝงเจยีไนท์มาร์เกต็เป็นตลาดทีมีชือเสียงของเมืองไถจงและ

เป็นถนนคนเดินทีมีร้านคา้ครบครันเช่นอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนัให้ท่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั

จนถึงเวลานดัพบ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ร้านอาหาร เมนูพเิศษสเตก็จานร้อน+สลดับาร์ 

จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกัFRESH FIELDS 5*แช่นําแร่ 5 ดาวส่วนตวัภายในห้องพัก 

 



วนัทสีี                    วนัองัคารท ี17 เม.ย. 61               ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmeticshop-ศูนย์สร้อยGermanium 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ซีเหมินตงิ-กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าณโรงแรมทพีัก 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเปเพอืนาํท่านเดินทางสู่ร้านขนมพายสับปะรดชือดงัให้ทุกท่านไดเ้ลือกซือ 

ของฝากอนัขึนชือของไตห้วนันาํท่านช้อปปิงเครืองสําอางค์ทีไดรั้บความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/ 

นาํมนัและยานวดทีขึนชือของไตห้วนัจากนนันาํท่านชมศูนย์Germaniumซึงเป็นสร้อยทีมีพลงัพเิศษ

ช่วยในการปรับสภาพประจุลบบวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหิตดีช่วยใหร่้างกายสดชืนลด

อาการปวดเมือย 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนัณ ร้านอาหารเมนูเสียวหลงเปา 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คซึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิงของต่างๆทีเป็น

ประวตัิแทบทงัหมดเกียวกบัท่านนายพลเจียงไคเช็คตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษยด์ร.ซุนยดัเซ็นจนท่านได้

กา้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศจากนนันาํท่านช้อปปิงตลาดซีเหมินตงิหรือทีคนไทยเรียกวา่สยามสแควร์

เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรัก รองเทา้ยหีอ้ต่างๆ อาทิ 

Onitsuka Tigerแบรนดด์งัของญีปุ่นรวมทงัยหีอ้ต่างๆ เช่นNew Balance, Puma,Adidas, Nikeแต่ในส่วน

ของราคาทีประเทศไตห้วนัจะมีราคาถูกกวา่  ใหท้่านชอ้ปปิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารอาหารจนีพืนเมือง เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า 

23.00น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เทยีวบินท ีCI 837 

02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

เงือนไขและราคา 

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนนั สามารถใชไ้ดเ้พียง

หนงัสือเดินทางทวัไปเท่านนั หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้ 

เนืองจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยืนวซ่ีาเท่านันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่าน

ใดส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัทีเดินทาง ท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มทีให้สาํเนา

กบัทางบริษทัไวห้รือนาํหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า และถา้หากหนังสือ

เดินทางของท่านมีอายกุารเดินทางนอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง และหน้าว่างไม่ถึง5หนา้ ทางบริษทัจะมิรับผิดชอบ

ใดๆ  หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนให้ลูกคา้ทุกท่าน

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 

พกัท่านเดยีว จ่ายเพมิ 

14 -17 APRIL ’18 30,900 30,900 30,900 29,900 4,000 



รับทราบ และอายขุองหนงัสือเดินทางตอ้งมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัทีเดินทาง กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือ

เดินทางเพอืผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  
 

**ราคาน ีรวมภาษนีาํมันและประกนัวนิาศภัยของสายการบนิแล้ว หากมกีารประกาศเพมิขึน 

หลงัจากวนัท ี01 มนีาคม 2561 ทางบริษัทฯจะเรียก เกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยืนวซ่ีาเท่านนั** 

สําหรับผู้เดนิทางทอีายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให ้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ 

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 ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 

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 1,000,000 บาท  (ตามเงือนไขของ

กรมธรรม)์ 

 

 

 

อตัราไม่นรีวม 



1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ่ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความ 

ประทบัใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ , ค่าโทรศพัท ์, 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 

 

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 การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบนิ 



- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปลียนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บการจดัทีนงัของกรุ๊ปนนัเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณี

ตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 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 WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานาํร้อน บริการใหฟ้รี 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัว 

กรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายทีุมีโรคประจาํตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 

***สําหรับหนังสือเดนิทางธรรมดา สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา*** 

 

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนําเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดงัน ี

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านทีมีหนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณานาํมาประกอบการยนืวซ่ีาดว้ย เพอืความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- 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 (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให ้

เรียบร้อยก่อนถ่ายสาํเนา) 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) กรุณา 

เซ็นชือรับรองสาํเนาทุกฉบบั  

   - กรณีทีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนั

อยา่งไร พร้อมทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มเีกยีรตทิร่ีวมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ

และสถานทีท่องเทียวพร้อมทงัการสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, 

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั

ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกัน

อุบตัิเหตุ ตามเงือนไขทีบริษทัฯทีรับประกนัในกรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่

ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิด

กฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพือ

ความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ทีร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 


