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วันแรก
05.00
08.30
12.55

เย็น

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

กรุ งเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่ รวมบัตรขึนตึก)-ผิงซี ปล่ อย
โคมลอย (ไม่รวมค่ าโคมลอย)
พร้อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ S สายการ
บิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียวบินที CI 838บริ การ
อาหารและเครื องดืมบนเครื องระหว่างการเดินทาง
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเปเพือนําท่านชม อนุสรณ์ สถานเจียงไค
เช็ค ซึงเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพสิ งของต่างๆ ทีเป็ นประวัติแทบทังหมดเกียวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตังแต่สมัยที
ยังเป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศ
ท่านจะได้พบกับการเปลียนเวรทหาร
รักษาการหน้ารู ้ปันท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึงจะมีขึนทุก 1 ชัวโมง บนชัน 4 ของอนุสรณ์แห่ง จากนันนําท่าน
ถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึนตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรู ป กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ ของเมืองไทเปมีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาว
ไต้หวัน จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (ไม่ รวมค่ าโคมลอย) ซึงเป็ นเมืองทีมีเทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky
Lantern Festival) กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน ซึงผูค้ นส่ วนใหญ่รู้กนั ดีวา่ เทศกาลทียิงใหญ่ของชาวจีนก็คือ “เทศกาล
ตรุ ษจีน” และทีกรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึนไปสว่างไสวอยูก่ ลางท้องฟ้ายามคํา
คืนพร้อมใจเขียนคําอธิษฐาน และส่ งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่ สวรรค์ เชือกันว่าโคมลอย
หรื อทีรู ้จกั กัน
ในชือ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึนโดยขงเบ้ง ทีปรึ กษาด้านการทหารคนสําคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพือ
ใช้เป็ นเครื องมือสื อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซีนนั ประเพณี การปล่อยโคมลอยเริ มขึนเมือหลายร้อยปี ก่อนหน้า
นี เมือมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึนบนภูเขา โดยชาวบ้านจะซ่อนตัวอยูใ่ นบ้าน และจะปล่อยโคมลอยเพือเป็ นสัญญาณ
บอกว่าปลอดภัยแล้ว หลังกลุ่มโจรจากไป นอกจากนันยังมีของทีระลึกจากร้านค้าให้ท่านได้ซือเป็ นของทีระลึก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง
หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมื องยีหลาน ซึงเป็ นเขตพืนทีทีมีนําพุร้อนธรรมชาติ เพือให้ท่านเข้าสู่ ทีพัก
SUN SPRING RESORT 4* หรื อเทียบเท่ าให้ ท่านได้ พกั ผ่ อน แช่ นาแร่
ํ ภายในห้ องพัก
นังรถไฟสู่ เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นังรถไฟกลับสู่ เมืองยีหลาน—ขนมพายสับปะรด-หนิงเซียไนท์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังรับประทานอาหาร นําท่าน นังรถไฟเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางนํา
ท่าน เดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรื อ ไท่ หรู่เก๋ อ ตังอยูใ่ นบริ เวณรอยต่อของอําเภอ ฮวาเหลียน อําเภอไถจง และ
อําเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนือทีรวม 9.3 หมืนเฮคตาร์ เป็ นอุทยานทีใหญ่
เป็ นอันดับสองของไต้หวัน คําว่า ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพืนเมืองมีความหมายว่าภูเขาทียิงใหญ่
ภายในอุทยานประกอบด้วยภูเขาหิ นแกรนิตจํานวนมาก
และหน้าผาสูงชันทีเกิดจากการกัดเซาะของธารนําเป็ น
เวลานานนับล้านปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืนเมือง
หลังอาหาร นําท่านนังรถไฟ เดินทางกลับสู่ เมืองยีหลาน จากนันนําท่านแวะชิมและเลือกซื อขนมยอดนิ ยมของ
ไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ร้านเหวยเก๋ อซื อดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซื อของฝากอันขึนชือของไต้หวัน จากนัน

FJL13-16/11/2017

(2)

คํา

เพือนําท่านเดินทางสู่ หนิงเซี ยไนท์ มาเก็ต ซึงเป็ นถนนสายสําหรับขายอาหารเครื องดืม และอาหารยอดนิ ยมของ
ตลาดกลางคืนไต้หวัน
อิสระอาหารคํา
จากนันนําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก YI SU HOTEL 3.5* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน

วันทีสาม

ศูนย์ Germanium-ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจัง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก

เทียง

หลังรับประทานอาหารเช้านําท่าน ชมศูนย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่ายการ
สดชืน ลดอาการปวดเมือย จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ งเป็ นเมืองทีใหญ่อนั ดับที 3 ของไต้หวัน ซึ ง
เป็ นทีตังของ ทะเลสาบสุริยนั จันทรา เพือนําท่านเดินทางไป ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ งมีความ
งดงามราวกับ ภาพวาดเปรี ย บเสมื อ นสวิ ส เซอร์ แ ลนด์แ ห่ ง ไต้ห วัน ตัว ทะเลสาบมองดู ค ล้า ยพระอาทิ ตย์แ ละ
พระจันทร์เสี ยว ซึ งเป็ นทีมาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” จากนันนําท่าน นมัสการรู ปปันพระถังซํ าจัง ที
ได้อญั เชิญอัฐิธาตุกลับมาทีวัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี

คํา
วันทีสี
เช้ า

เทียง

เย็น

หลังอาหาร นําท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและ
เทพเจ้าแห่ งความซื อสัตย์ หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ซึงเป็ นเมืองทีตังของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ให้
ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างรถเล่นผ่าน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กจานร้ อน
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทีพัก YUH TONG HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจียไนท์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึงเป็ นจุดท่องเทียวที สําคัญและสวยงาม อีกทีหนึงของเกาะ
ไต้หวันทีทุกท่านไม่ควรพลาด นําท่านเทียว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ ชืนชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ทีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ ถ่ายรู ปเป็ นทีระลึก หลังจากนันแวะชิ มชาอู่หลง บนภูเขาสูงอัน
ขึนชือของไต้หวัน
รับประทานอาหารเทียง ณ ห้องอาหาร เป็ น อาหารจีนสไตล์ พืนเมือง
หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางทีสวยงาม นํา
ท่าน ช้อปปิ ง ตลาดฟ๋งเจียไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดทีมีชือเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดินทีมีร้านค้าครบครัน
จําหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารคํา
จากนัน นําท่านเข้าสู่ทีพัก MOVING STAR HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศัย

วันทีห้ า
ร้ านเครื องสํ าอาง–อุทยานเหย๋ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิวเฟิ น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
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หลังอาหาร ให้ท่านได้ ช้ อปปิ งเครื องสํ าอาง ทีได้รับความนิยมหรื อรวมทังพวกยา/นํามันและยานวดทีขึนชือของ
ไต้หวัน จากนันนําท่านไปยัง อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนือสุ ดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล
เป็ นชายหาดทีมีชือเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่ อนของนําทะเล ลม
ทะเล และการเคลือนตัวของเปลือกโลกเมือหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหิน
รับประทานอาหารเทียง เมนู อาหารซีฟ้ ดู สไตล์ ไต้หวัน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่ าจิวเฟิ น ทีตังอยูบ่ ริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิวเฟิ น เป็ น
แหล่งเหมืองทอง ทีมีชือเสี ยงตังแต่สมัยโบราณ ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึ ง เพราะนอกจากจะ
เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสี ยง ทีสุ ดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดังเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชืนชมวิวทิวทัศน์รวมทังเลือกชิ มและซือชาจากร้านค้าทีมีอยู่
มากมายอีกด้วย จากนัน ช้อปปิ ง ตลาดซี เหมินติง หรื อทีคนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีทงแหล่
ั
งเสื อผ้า
แบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนทีท่านรัก รองเท้ายีห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ทีดัง
ของญีปุ่ น รวมทังยีห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่ วนของราคาทีประเทศ
ไต้หวัน ถือว่าถูกทีสุดในโลก อิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย หลังจากถึงเวลานัดพบ นําท่านเดินทางสู่ ร้านอาหาร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอหารจีนพืนเมือง
ออกเดิ นทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียวบินที CI 837
ถึงท่าอากาศยาน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เงือนไขและราคา
ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดียว จ่ายเพิม

1-5 NOV ‘17
7-11 NOV’17
15-19 NOV ‘17
21-25 NOV’17
28NOV-02DEC’17
1-5 DEC ‘17
6-10 DEC ‘17
13-17 DEC ‘17
20-24 DEC ‘17
17 – 21 JAN’18
24 – 28 JAN’18
31 JAN-04 FEB’18

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

26,999

26,999

26,999

25,999

3,900

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

25,999

25,999

25,999

24,999

3,900

23,999

23,999

23,999

22,999

3,900

23,999

23,999

23,999

22,999

3,900

23,999

23,999

23,999

22,999

3,900
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27FEB–03MAR’18
17 – 21 MAR’18
28MAR-01APR’18
02 – 06 APR’18
04 – 08 APR’18
06 – 10 APR’18
25 – 29 APR’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,900

24,999

24,999

24,999

23,999

3,900

24,999

24,999

24,999

23,999

3,900

24,999

24,999

24,999

23,999

3,900

24,999

24,999

24,999

23,999

3,900

24,999

24,999

24,999

23,999

3,900

24,999

24,999

24,999

23,999

3,900

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนัน สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทัวไป หาก
ท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื องจาก หนั งสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่า (ต้องยืนวีซ่า
เท่านั นถึ งสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่งสําเนาหนั งสือเดินทางให้กับ บริษัทในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันทีเดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือ
เดินทางเล่มทีให้สาํ เนากับทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า และ อายุของหนั งสือเดินทาง
ต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากวันทีเดินทางเพือตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง ทางบริษัทไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ หากท่าน
โดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทังไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ โปรดตรวจสอบเอกสารส่วนตัว
ก่อนทําการจอง

ราคานี รวมภาษีนามั
ํ นและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิมขึนหลังจาก
วันที 1 พ.ย. 2560 ทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริง**

**กรุป๊ 15 ท่านออกเดินทาง**

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยืนวีซ่าเท่านัน**
สําหรับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย
โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศหรือออกตัวโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนัน
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิน ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนี ขนึ อยูก่ บั การจราจร ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครืองบิน ชันนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะมีคา่ ใช้จ่ายที
ทางสายการบินกําหนดหรือตามเงือนไขของสายการบิน) (ไม่สามารถระบุทีนังบนเครืองได้ สายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
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5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนี ยอ่ มอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั
บริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึนไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกัน
ชีวิต ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )

อัตราไม่นีรวม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจ
2. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง,ค่านํ าหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางทีชํารุดหรือของมี
ค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนี ยมนํามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า

เงือนไขในการสํารองทีนัง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาพาสปอร์ตชําระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง

พร้อมสําเนาหนังสือ

เดินทาง ทีมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันทีเดินทาง
-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง 21 วัน

การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ นวี
ื ซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึนไป คืนเงินทังหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึนไป คืนเงินทังหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20วันขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี
* เปลียนวันเดินทาง กรุณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิการเปลียนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะ
ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
(ยกเว้นล
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที
สายการบิน (กรณีทีบัตรโดยสารสามารถเปลียนได้) และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนิ นการ ออกตัวเครืองบินไปแล้ว (กรณีตวั REFUNDได้) ผู ้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
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ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1. เนื องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ ต, ไดร์เป่ าผม, กานําร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ
มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สําหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า

หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีนาเงิ
ํ น ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี

1.หนังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยืนวีซ่า
ด้วย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ ว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสีพืนหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้เรียบร้อยก่อนถ่าย
สําเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายืนขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนิ นงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน)
- กรณีเป็ นพนักงาน
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริมทํางาน
- กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชือรับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณีทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ ง และต้องทําจดหมายชีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทังแนบ
สําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ัน เช่น สําเนาใบหย่า
พร้อมทังบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผู ้
นัน เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
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- กรณีเป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึนไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่านซึงร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียว
พร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทังนี ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือ
ความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนื องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันใน
กรณีทีผูร้ ว่ มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ
การเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือ
เพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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