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TAIWAN Songkran DELIGHT5D4N 

แช่นํ� าแร่ระดบั�����ภายในหอ้งพกั 

ชมวิวชั�น 89 ตึกไทเป 101 ฟารม์แกะชิงจิ� ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา 

เมนูพเิศษเสี/ยวหลงเปา    เป็ดปักกิ/ง 

วดัเหวินหวู่ วดัพระถงัซมัจั3ง วดัฝอกวงซาน เจดียเ์สือ และ เจดียม์งักร 

พพิธิภณัฑกู์ก้งสวนสนุก E DA WORLD สถาน ีFORMOSA Blvd. 

ชอ้ปปิ� ง ฝงเจี/ยไนทม์ารเ์ก็ต    E DA OUTLET MALL 

BY CI 

เดินทาง 13-17 เมษายน 2561 

35,900 
ราคาพเิศษ 
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วนัแรก วนัศุกร์ ที� 13 เม.ย.61                          กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน 
14.00น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั0น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ 

S สายการบิน CHINA AIRLINES เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ก่อนการเดินทาง 

17.50น. นาํท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที�ยวบินที�  
CI 836(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องระหว่างการเดนิทาง) 

22.25น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไต้หวนั หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ รอรับ 
จากนั-น  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สอง วนัเสาร์ ที� 14 เม.ย.61                    ตกึไทเป101 (รวมบตัรขึ0นตกึชั0น89)-ร้านพายสับปะรด 
                                                                     พพิธิภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ช็อปปิ0 งซีเหมนิตงิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ตกึไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ0นตกึชั0น 89)ใหท่้านไดขึ้-นตึกชมววิชั-น 89 
สมัผสันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วนัสญัลกัษณ์ของเมืองไทเปมีความ
สูงถึง 508 เมตรไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนัภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 
660 ตนัทาํหนา้ที�กนัการสั�นสะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตั-งระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ
อยา่งดีตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่ 8 ปลอ้งต่อกนัและยงัมีลิฟทเ์ร็วมีความเร็วที� 1,010 เมตรต่อนาทีนาํ
ท่าน ใหท่้านแวะชิมและเลือกซื-อขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ชื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่าน
ไดเ้ลือกซื-อของฝากอนัขึ-นชื�อของไตห้วนั  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนัณ ร้านอาหารเมนูพเิศษจงิผงิเสี�ยวหลงเปา 
หลงัอาหาร นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑที์�เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที�มี
ประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี ซึ�งของลํ-าค่าทางประวติัศาสตร์มีอยูที่�นี�จาํนวนมากกวา่ 620,000 ชิ-นจากทุก
ราชวงศข์องจีน  จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจดัใหช้ม (ซึ�งหนึ�งชุดมี5,000 ชิ-น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่
วา่จะเป็นภาพวาดเครื�องปั- นดินเผา เครื�องทองสาํริดต่างๆ เครื�องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยา
ทองแบบอิสลามเหมาะกบัท่านที�ชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ นําท่านช้อปปิ0 งเครื�องสําอางค์ราคาถูก 
ที�ได้รับความนิยมหรือรวมทั-งพวกยา/นํ- ามนัและยานวดที�ขึ-นชื�อของไตห้วนัจากนั-นนําท่าน ช้อปปิ0 ง
ตลาดซีเหมนิตงิหรือที�คนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั-งแหล่งเสื-อผา้แบรนด์เนมสไตลว์ยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนที�ท่านรัก รองเทา้ยี�ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงัของญี�ปุ่น รวมทั-งยี�ห้อ
ต่างๆ เช่นNew Balance, Puma,Adidas, Nikeในส่วนของราคาที�ประเทศไตห้วนันั-นจะมีราคาถูกกวา่  ให้
ท่านอิสระชอ้ปปิ- งตามอธัยาศยั 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร อาหารจนีพื0นเมอืงเมนูพเิศษ เป็ดปักกิ�ง 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ�งเป็นเมืองใญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั 
จากนั-น นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั CITY RESORT 4* หรือเทยีบเท่า 
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วนัที�สาม วนัอาทติย์ ที� 15 เม.ย.61            เมอืงไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ0ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
                                                                 วดัพระถังซัมจั]ง-วดัเหวนิหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี�ยไนท์มาร์เกต็ 
                                                                  แช่นํ0าแร่ระดบั 5 ดาวส่วนตวัในห้องพกั 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที�พกั 

  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมอืงไถจง ซึ�งตั-งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่งทางท่านจะได้

ชมทิวทศัน์สองขา้งทางที�สวยงาม  นาํท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิ0ง( Foggy Eden )ให้ท่านไดช้มความ

งามของฟาร์มและใกลชิ้ดธรรมชาติที�น่ารื�นรม บรรยากาศที�เงียบสงบและภูมิทศัน์ที�สวยงามที�นี�จึงไดชื้�อ

วา่ “สวติเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” ใหท่้านถ่ายรูปทิวทศัน์อนัสวยงามของฟาร์มชิงจิ-ง 

เที�ยง   รับประทานอาหารเที�ยงณ ห้องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบด ี

หลังอาหาร นําท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ� งมีความงดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เสี- ยว ซึ� ง
เป็นที�มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นําท่าน นมัสการรูปปั0 นของพระถังซัมจั]ง ที�
ประดิษฐานที�วดัเสวยีนกง นาํท่านนมสัการศาลเจ้าขงจืgอและศาลเจ้ากวนอู ณวัดเหวินหวู่ซึ� งถือเป็นเทพ
เจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์จากนั-นนาํท่าน ช้อปปิ0 งตลาดฝงเจี�ยไนท์มาร์เก็ต  เป็น
ตลาดที�มีชื�อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที�มีร้านคา้ครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์
ไตห้วนั ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ- งตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร สุกี0ชาบูเชียนเย่ 
จากนั-น  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  FRESH FIELDS HOTEL 5*ให้ท่านแช่นํ0าแร่ 5 ดาว แบบส่วนตวั
ภายในห้องพกั 

วนัที�สี� วนัจนัทร์ ที� 16 เม.ย.61                    เมอืงเกาสง -วดัฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่วดัฝอกวงซาน ซึ�ง เป็น 1 ใน 4 วดัใหญ่ที�สุดของไตห้วนัประจาํภาคใต ้ชม
พระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที�สามารถบรรจุศาสนิกชนไดถึ้ง 1,000 คน จุดเด่นของที�นี� คือ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 480 
องค ์ซึ�งเราสามารถเดินขึ-นไปกราบไหวส้กัการะขอพรได ้  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนัณ ร้านอาหารเมนูอาหารจนีพื0นเมอืง 
หลงัอาหารนาํท่านสู่อาณาจกัร E DA WORLDใหท่้านไดเ้ล่นเครื�องเล่น ในดินแดนในฝันของคนทุก
เพศทุกวยับนเนื-อที�กวา่ 8,600 ตารางเมตรมีร้านคา้ถึง 123 พร้อมทั-งรวบรวมภตัตาคารชื�อดงัท่านที�ชื�น
ชอบการชอ้ปปิ- งก็มีโซนOUTLET MALL ขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั-นนาํของโลก, 
รวบรวมร้านคา้สินคา้แบรนดด์งักวา่ 300 แบรนดอ์าทิGucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, 
และPolo Ralph Lauren ฯลฯ 

คํ�า  อสิระรับประทานอาหารที�ภายในสวนสนุก 
จากนั-น  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั E DA ROYAL HOTEL  5* หรือเทียบเท่า 
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วนัที�ห้า วนัองัคาร ที� 17 เม.ย.61 ทะเลสาบดอกบัว-วดัเจดย์ีเสือ มงักร–สถานีรถไฟ Formosa Boulevard  
                                                              สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านเดินทางไปยงัเจดียเ์สือเจดียม์งักรซึ�งตั-งอยูที่�ทะเลสาบดอกบัว 
( Lotus lake ) เมืองเกาสงสร้างขึ-นเพื�อเป็นที�ระลึกแก่เทพเจา้กวนอูเทพเจา้แห่งความซื�อสตัยโ์ดยเชื�อกนั
วา่ถา้ไดเ้ดินเขา้ทางปากมงักรและทะลุออกทางปากเสือจะเปลี�ยนใหโ้ชคร้ายกลายเป็นดี 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารอาหารจนีแคะ 
หลงัอาหาร นาํท่านชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevardซึ�งเป็นสถานีรถไฟที�ถูกจดัใหค้วามสวยงามติด
อนัดบัโลก เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดในโลก มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางของโดม 30 เมตร 
ทาํใหแ้สงธรรมชาติสามารถส่องผา่นเขา้มาทั�วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาลี ไดแ้รงบนัดาลใจจากแนวคิดธาตุทั-งสี�ของธรรมชาติ ดิน นํ- า ลม ไฟและดว้ยประติมากรรมนี-
เอง ที�ทาํใหส้ถานีรถไฟเกาสง ติดอนัดบั สถานีรถไฟใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก 

หลงัอาหารนาํทุกท่านเดินทางถึงสนามบินเกาสงเพื�อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
14.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน 

CHINA AIRLINESเที�ยวบินที� CI 839 
17.05น. ถึงท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพ 
  
################################################################################################# 

เงื�อนไขและราคา 

 
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนื�องจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนั-น สามารถใชไ้ดเ้พียง
หนงัสือเดินทางทั�วไปเท่านั-น หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้ 
เนื�องจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยื�นวซ่ีาเท่านั0นถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่าน
ใดส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัที�เดินทาง ท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มที�ให้สาํเนา
กบัทางบริษทัไวห้รือนาํหนังสือเดินทางประเภทอื�นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า และถา้หากหนังสือ
เดินทางของท่านมีอายกุารเดินทางนอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง และหนา้วา่งไม่ถึง5หนา้ ทางบริษทัจะมิรับผิดชอบ
ใดๆ  หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทั-งไทยและไตห้วนั จึงเรียนให้ลูกคา้ทุกท่าน
รับทราบ และอายขุองหนงัสือเดินทางตอ้งมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัที�เดินทาง กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือ
เดินทางเพื�อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 

**ราคานี0 รวมภาษนีํ0ามนัและประกนัวนิาศภัยของสายการบนิแล้ว หากมกีารประกาศเพิ�มขึ0น 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัท่านเดี�ยว จ่ายเพิ�ม 

13 – 17 APR’18 35,900 35,900 35,900 34,900 5,200 
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หลงัจากวนัที� 01 มนีาคม 2561 ทางบริษัทฯจะเรียก เกบ็ตามจริง** 
**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยื�นวซ่ีาเท่านั0น** 
สําหรับผู้เดนิทางที�อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธิs ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิs ในการที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที�ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ 
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิs ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิs ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัtวโดยสารภายในประเทศหรือออกตัtวโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ก่อนทุก 
ครั- ง มิฉะนั-นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั-งสิ-น 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั0งนี0ขึ0นอยู่กบั 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวสัิยต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 

อตัรานี0รวม 
1. ค่าตัtวเครื�องบิน ชั-นประหยดั( Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการที�ระบุ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ0าหนกัรวมไม่เกนิ30 กโิลกรัม) 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท  (ตามเงื�อนไขของ
กรมธรรม)์ 
 
อตัราไม่นี0รวม 
1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความ 
ประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ ,ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านํ- าหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกิน 
กวา่ 30กิโลกรัม, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางที�ชาํรุดหรือของมีค่าที�สูญ 
หายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 
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4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมนํ- ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ-นราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาไตห้วนั กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นวซ่ีาอีกครั- ง (เนื�องจากรัฐบาลไตห้วนัประกาศยกเวน้วซ่ีาสาํหรับคน    
    ไทยผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดา ถึงวนัที� 31 กรกฎาคม 61) ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 1,700 บาท สาํหรับการยื�นขอวซ่ีา  
เงื�อนไขในการสํารองที�นั�ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทาํการจองพร้อมสําเนา 
หนังสือเดนิทาง ที�มอีายุเหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัที�เดนิทางกรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 15 วนั  
   ทางบริษทัขอสงวนการเก็บค่าทวัร์เตม็จาํนวน 

-งวดที�สอง ก่อนเดนิทาง 20 วนั 
 * เมื�อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั0งหมดหรือมัดจํา ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงื�อนไขและข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ทั0งหมดนี0แล้ว 
 

การยกเลกิสําหรับการจอง 
* สาํหรับผูโ้ดยสารที�ทาํจองกบัทางบริษทัฯ หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัขึ-นไป คืนเงินทั-งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ-นไป คืนเงินทั-งหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขึ-นไป ขอสงวนสิทธิs คืนเงินในทุกกรณี 
* กรณีเปลี�ยนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกวา่ 25 วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้นอ้ยกวา่ 25 วนั ขอสงวนสิทธิs การเปลี�ยนวนั
เดินทาง  
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/ 
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี-  
บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั-งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึ�งไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นให ้
ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี-  เมื�อเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ 
อุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั]วเครื�องบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปลี�ยนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บการจดัที�นั�งของกรุ๊ปนั-นเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตัtวเครื�องบินไปแลว้ (กรณี

ตัtว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั-น 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่  
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ-นมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯ 
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ขอสงวนสิทธิs ในการปรับเปลี�ยนเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFiหรือสาย Lanบริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานํ- าร้อน บริการใหฟ้รี 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัว 

กรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายทีุ�มีโรคประจาํตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั-งหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***สําหรับหนังสือเดนิทางธรรมดา สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา*** 
 
หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนํ0าเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดงันี0 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านที�มีหนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานาํมาประกอบการยื�นวซ่ีาดว้ย เพื�อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 6 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิ-ว จาํนวน 2 ใบ  
   - ใชรู้ปสีพื-นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน, สติ�กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ 
   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื�องประดบั 
3.หลกัฐานการเงิน  
  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให ้
เรียบร้อยก่อนถ่ายสาํเนา) พร้อมเซ็นชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายื�นขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั-น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริ�มทาํงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั-ง 
เซ็นชื�อรับรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั-น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั-งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้มี) กรุณา 
เซ็นชื�อรับรองสาํเนาทุกฉบบั  
   - กรณีที�เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง และตอ้งทาํจดหมายชี-แจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนั

อยา่งไร พร้อมทั-งแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
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* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั-น 
เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั-งบนัทึกการหยา่ซึ�งแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั-น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 
สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั-งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึ-นไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึ�งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มเีกยีรตทิี�ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางที�มีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พกั อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที�ท่องเที�ยวพร้อมทั-งการสมัมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั-งนี-ทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที�เกิดจากโรงแรมที�พกั ยานพาหนะ, อนัเนื�องจากอุบติัเหตุ

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

แลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น, 

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั

ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวทั-งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกัน

อุบติัเหตุ ตามเงื�อนไขที�บริษทัฯที�รับประกนัในกรณีที�ผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่

ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื-นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดินทาง รวมถึงมีสิ�งผิด

กฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพื�อ

ความเหมาะสมทั- งปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั- งนี- การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ที�ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 


