วันทีแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เถาหยวน–Gloria Outlet

09.30 พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินCHINA
AIRLINESเจ้าหน้าที คอยอํานวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง
13.40 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเทียวบินที CI 832
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18.20 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ช
ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถินรอรับนําท่านเดินทางไปช้อปปิ ง Gloria Outletห้างเอาท์เล็ตซึ งประกอบด้วยร้านขายสิ นค้า
แบรนด์ดงั รวม 102 ยีห้อ ซึ งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด
คํา
อิสระอาหารคํา
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทีพัก TAO GARDEN HOTEL4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
วันทีสอง เมืองไถจง–ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซําจัง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหารนําท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึงตังอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้าง
ทางที สวยงาม นํ า ท่ า นล่ อ งเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยั น จั น ทรา ซึ งมี ค วามงดงามราวกับ ภาพวาด เปรี ยบเสมื อ น
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์เสี ยว ซึ งเป็ นทีมาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา”จากนันนําท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซําจัง ทีได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาทีวัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นําท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจื อและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ งถื อเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ ง
ความซื อสัตย์ นําท่านแวะชิ มชาอู่หลงภูเขาสู ง ชาทีขึนชื อของไต้หวัน จากนันนําท่านช้อปปิ ง เฟิ งเจียไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดทีมี
ชื อเสี ยงของเมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดิ นทีมีร้านค้าครบครันจําหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ งตาม
อัธยาศัย
คํา
อิสระอาหารคํา
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทีพัก CITY RESORT 4*หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีสาม ร้ านพายสั บปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ไทเป ซึ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพือนท่านแวะชิมและเลือกซื อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ าน
ขนมพายสับปะรดเหวยเก๋ อ ซือดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซื อของฝากอันขึนชือของไต้หวัน จากนันนําท่าน ชมศู นย์ germanium
เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่ วยในการปรับสมดุลใน ซึ งสามารถปรับสภาพประจุ ลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ
ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือย
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพเิ ศษ เสี ยวหลงเปา ทีขึนชื อของไต้ หวัน
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็คซึงเป็ นแหล่งรวม รู ปภาพ สิ งของต่างๆ ทีเป็ นประวัติแทบทังหมดเกียวกับ
ท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตังแต่สมัยทียังเป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุ นยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศท่านจะได้พบกับการ
เปลียนเวรทหารรักษาการหน้ารู ้ปันท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึ งจะมีขึนทุก 1 ชัวโมง บนชัน 4 ของอนุสรณ์แห่งนี นําท่านเดินทาง
ไปยัง วัดหลงซันซื อ หรื อ "วัดเขามังกร" เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครังที2วัด
หลงซันซื อถูกทิงระเบิดจนพระอุโบสถได้รับ ความเสี ยหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า"พระโพธิสัตว์ กวนอิม"ทีสถิตอยู่ดา้ นในนันกลับ
ไม่ได้รับความเสี ยหายเลยยิงทําให้ผูค้ นเลือมใสพากันมากราบไหว้มากขึนๆในทุกวัน หลังจากนันนําท่าน ช้อปปิ ง ตลาดซี เหมิ
นติงหรื อที คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มี ทงแหล่
ั
งเสื อผ้า แบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที ท่ านรั ก
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คํา

รองเท้ายีห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ทีดังของญีปุ่ น รวมทังยีห้อต่างๆ เช่ น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS,
NIKE แต่ในส่ วนของราคาทีประเทศไต้หวัน อิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํา
หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ทีพัก TAO GARDEN HOTEL4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน

วันทีสี COSMETIC SHOP –อุทยานเหย๋ หลิว-หมู่บ้านจิวเฟิ น-ตึกไทเป101(ไม่ รวมบัตรขึนตึก)-แช่ นาแร่
ํ ส่วนตัวภายในห้ องพัก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหารให้ท่านได้ ช้ อปปิ งเครื องสํ าอาง ทีได้รบั ความนิ ยมหรือรวมทังพวกยา/นํามันและยานวดทีขึนชือของไต้หวันจากนัน
นํา ท่านไปยัง อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนื อสุ ดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดทีมีชือเสี ยง
เต็มไปด้วยโขดหิ นทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่ อนของนําทะเล ลมทะเล และการเคลือนตัวของเปลือกโลก
เมือหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหิน
เทียง รับประทานอาหารเทียง เมนูพเิ ศษ อาหารซีฟู้ดสไตล์ ไต้หวัน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่ าจิวเฟิ น ทีตังอยู่บริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิวเฟิ น เป็ นแหล่งเหมือง
ทอง ทีมีชือเสี ยงตังแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมี
ชื อเสี ยง ที สุ ดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิด เพลินบรรยากาศแบบดังเดิ มของร้ านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดี ตและยัง
สามารถชืนชมวิวทิวทัศน์รวมทังเลือกชิ มและซื อชาจากร้านค้าทีมีอยูม่ ากมายอีกด้วย จากนันทําท่านชม ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตร
ขึนตึก)เพือให้ท่านได้ ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมี
ความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทํา
หน้าทีกันการสันสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตังระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดีตวั อาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่
8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที เร็ วทีทีสุ ดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
คํา
รับประทานอาหารคํา เมนูพเิ ศษ พระกระโดดกําแพง
จากนัน นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพัก EASTERN HOTEL & RESORT 4*หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีสี สนามบินเถาหยวน-กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า แบบกล่ อง
นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวนเพือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.20ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน
CHINA AIRLINESเทียวบินที CI 831
12.00ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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เงือนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ2 ท่ าน

เด็กอายุตาํ
กว่ า12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตากว่
ํ า12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตากว่
ํ า12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริ ม

พักท่ านเดียว
จ่ ายเพิม

07 – 11 OCT’17
14 – 18 OCT’17
21 – 25 OCT’17
18 – 22 NOV’17
02 – 06 DEC’17
09 – 13 DEC’17
06 – 10 JAN’18
13 – 17 JAN’18
20 – 24 JAN’18
03 – 07 FEB’18
24 – 28 FEB’18
03 – 07 MAR’18
10 – 14 MAR’18
17 – 21 MAR’18

18,999
18,999
19,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999

18,999
18,999
19,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999

18,999
18,999
19,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999

18,999
18,999
19,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999

3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจองเนื องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนัน สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทัวไป หากท่าน
ใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่า (ต้องยืนวีซ่าเท่านั นถึ ง
สามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้กบั บริษัทในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มทีให้
สําเนากับทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทไม่สามารถรับผิ ดชอบใดๆได้ หากท่าน
โดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทังไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับ ทราบ และอายุ ของหนั งสื อเดิ นทางต้อง
มากกว่า 6 เดือน นับจากวันทีเดินทางเพือตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง

**ราคานี รวมภาษีนามั
ํ นและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิมขึนหลังจากวันที 1 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียก
เก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ อง ยืนวีซ่าเท่ านัน**
สํ าหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบ
มาด้วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4
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4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางด้วย
โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลูี กค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศหรือออกตัวโดยสารเอง กรุ ณาติดต่ อเจ้าหน้ าทีของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง มิฉะนัน
ทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครื องบิน ชันนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
2. ประสงค์อยูต่ ่อ จะมีค่าใช้จ่ายทีทางสายการบินกําหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
6. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนัก 30 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
11. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนีย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึนไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรวม
ี
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง,ค่านําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมี
ค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
6.ค่าธรรมเนียมวีซ่า
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
เงือนไขในการสํารองทีนัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาพาสสปอร์ ตชําระงวดแรก8,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมสํ าเนาหนังสื อเดินทาง ทีมีอายุเหลืออย่ างน้ อย 6
เดือน นับจากวันทีเดินทาง
-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นวี
ื ซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึนไป คืนเงินทังหมด
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* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึนไป คืนเงินทังหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี
* เปลียนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิการเปลียนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะ
ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรื อคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี นีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
(ยกเว้นล
ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิมเติมเรื องตัวเครื องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที
สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออกตัวเครื 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. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifiหรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานําร้อน บริ การให้ฟรี
หากท่ านเดินทางเป็ นครอบครัว
กรณี ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรค
ประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่ มสีนําเงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืนวีซ่า
ด้วย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
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- 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 สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึง และต้องทําจดหมายชีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทังแนบ
สําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั เช่น สําเนาใบหย่า พร้อม
ทังบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั
เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึนไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียว
พร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทังนีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อ
ความเสี ยหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่ วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ ทีรับประกันใน
กรณีทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ
เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ
การเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อ
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เพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีการขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึงร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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