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วนัทหีนึง  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรภูมิ - สนามบินเถาหยวน – แช่นาํแร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

 

09.30 น.  พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

CHINA AIRLINES เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง    

13.40 น.   นาํท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทยีวบินท ีCI 832 

18.20 น.  ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

รถโคช้ปรับอากาศ รอรับ นาํท่านเดินทางไปสู่ทีพกั 
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  จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั EASTERN HOTEL&RESORTS  4* หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่น แช่นาํแร่ส่วนตวั

ภายในห้องพกั 

วนัทสีอง อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขนึตกึ) -ร้านพายสับปะรด – Cosmetic Shop – ซือหลิน

ไนท์มาร์เกต็  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหารนาํท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิงของต่าง ๆ ทีเป็นประวติัแทบทงัหมด

เกียวกบัท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ

จนัทรคติ จากนันนาํท่านเดินกลบัสู่เมืองไทเป นาํท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึนตึก) เพือให้ท่านได้

ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวิศวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไตห้วนั ซึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป มี

ความสูงถึง 508 เมตรและไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไตห้วนั นาํท่านแวะชิมและเลือกซือ ร้านขนมพาย

สับปะรด ชือดงัเพือให้ทุกท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั นาํท่าน ช้อปปิงเครืองสําอางค์ราคาถูก ที

ไดรั้บความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/นาํมนัและยานวดทีขึนชือของไตห้วนั   

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนู พระกระโดดกาํแพง 

หลงัอาหารนาํท่านแวะชิมและเลือกซือ ร้านขนมพายสับปะรด ชือดงัเพอืใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของ

ไตห้วนั นาํท่าน ช้อปปิงเครืองสําอางค์ราคาถูก ทีไดรั้บความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/นาํมนัและยานวดทีขึนชือของ

ไตห้วนั  ท่านไปยงั ตลาดซือหลินไนท์มาเก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป เป็นไนท์มาร์เก็ตทีมีอายเุก่าแก่

ทีสุดของเมืองไทเป อายกุวา่ 200 ปี เป็นจุดเริมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป เมือ ครังทีชาวฮนัเริมอพยพมาจากจีน

เพือ  มาตงัรกรากใหม่ทีเกาะไตห้วนัตงัแต่สมยัราชวงศ์ชิง ส่วนถนนดา้นหนา้ของหัวซีไนท์มาร์เก็ตก็จะเป็นไนท์มาร์

เก็ตทวัไป ทีมีขายของทงั  ของกิน เสือผา้ รองเทา้ ต่างๆนา ๆ 

คาํ  อสิระอาหารคาํ 

จากนนั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั Well Garden 3+*หรือเทยีบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทสีาม ศูนย์ Germanium – Duty Free –หมู่บ้านจวิเฟิน – สือเฟินปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) – ซีเหมินตงิ – สนามบิน

เถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีัก 

หลงัอาหารนาํท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้

สมดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือย นาํท่านช้อปปิงสินค้าปลอดภาษี Duty Free 

ซึงมีสินคา้แบรนด์เนมชนันาํให้ท่านไดเ้ลือกซือ นาํท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจิวเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจี

หลง จิวเฟินเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ทีมีชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึง 

เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียงทีสุดในไตห้วนั จากนันให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบ

ดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทงัเลือกชิมและซือชาจาก

ร้านคา้ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย 

เทยีง  อสิระอาหารกลางวนั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตงัอยูใ่นอาํเภอผิงซี ซึงเป็นหมูบ่า้นโบราณทีมีทาง

รถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เนืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใชข้นถ่านหิน เมือยคุสมยัเปลียนไป 

อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรืองเล่าในพิพิธภณัฑ ์ดงันนัหมูบ่า้นโบราณฉือเฟินจึงทาํใหมี้เอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ในเรืองอาหารทีเป็นของขึนชือ นอกจากนนัยงัเป็นทีนิยมในการปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคมลอย) โคมลอย

ของไต้หวนั มีชือวา่ “โคมขงหมงิ” ถูกประดิษฐขึ์นโดยขงเบง้ ทีปรึกษาดา้นการทหารคนสาํคญัในประวตัิศาสตร์ยคุ
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สามก๊ก เพอืใชเ้ป็นเครืองมือสือสารของกองทพัตงัแต่เมือครังอดีต ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky 

Lantern Festival จดัขึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัที 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ จากนนันาํท่านเดินทางสู่ 

เมืองไทเป เพือนาํท่าน ช้อปปิงตลาดซีเหมินตงิ หรือทีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนด์

เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า เลือกซือของฝากใหค้นทีท่านรัก รองเทา้ยหีอ้ต่างๆ อาทิ Onisutka Tiger แบรนดด์งัของญีปุ่น 

รวมทงัยหีอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แตใ่นส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนันนัมีราคาถูก จนถึง

เวลานดัพบ 

คาํ  อสิระอาหารคาํ เพือไม่รบกวนเวลาในการชม จนถึงเวลานดัหมาย 

  จากนนันาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพอืตรวจเช็คสมัภาระและความเรียบร้อยก่อนการเดินทางกลบั 

22.00  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทยีวบินท ีCI 837 

01.00  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

                                               **************************************************************** 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชันไม่มีของแจกและไม่มรีาคาเดก็*** 

 

 

เงือนไขและราคา 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตยีงเสริม 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตยีงเสริม 

พักท่านเดยีว 

จ่ายเพมิ 

26 – 28 OCT’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

27 – 29 OCT’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

29 – 31 OCT’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

01 – 03 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

02 – 04 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

03 – 05 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

05 – 07 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

06 – 08 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

08 – 10 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

09 – 11 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

10 – 12 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

13 – 15 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

14 – 16 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

15 – 17 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

16 – 18 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

17 – 19 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 
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****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคเุทศก์ท้องถิน ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ท่าน**** 

ค่าทิปหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทไีด้รวมราคาร้านขายสินค้าทท่ีานต้องเยยีมชม จาํนวนทงัหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพาย

สับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามทรีะบุไว้ในโปรแกรมซึงมผีลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุก

ท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจาํเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นนัขึนอยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของ

ลูกค้า ไม่มกีารบังคบั หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยยีมชมร้านค้าทกีล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะ

เดนิทาง ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขึนจากท่าน จาํนวน 2,500 NTD./ท่าน  

 

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วซ่ีาใหก้บัประเทศไทยนนั สามารถใชไ้ดเ้พียงหนงัสือเดินทาง

ทวัไปเท่านัน หากท่านใดมีความประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหน้า เนืองจากหนงัสือเดินทาง

ขา้ราชการไทย ไม่ไดรั้บการยกเวน้วีซ่า (ต้องยืนวีซ่าเท่านันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้กบั

บริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัทีเดินทาง ท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มทีให้สาํเนากบัทางบริษทัไวห้รือนาํหนงัสือเดินทางประเภท

21 – 23 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

22 – 24 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

23 – 25 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

24 – 26 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

27 – 29 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

28 – 30 NOV’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

01 – 03 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

02 – 04 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

03 – 05 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

06 – 08 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

12 – 14 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

13 – 15 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

14 – 16 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

15 – 17 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

16 – 18 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

17 – 19 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

18 – 20 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

19 – 21 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

20 – 22 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

22 – 24 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

23 – 25 DEC’18 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 



 
 
 
 

FJL(SS01)  08/10/2561 

 

อืนมาใชโ้ดยไม่แจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า และถา้หากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วนั นับจากวนั

เดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึง

เรียนใหลู้กคา้ทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพอืผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 

 

ราคาน ีรวมภาษนีํามันและประกนัวนิาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 

วนัท ี01 กนัยายน 2561 ทางบริษทัฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 20 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยืนวซ่ีาเท่านนั** 

สําหรับผู้เดนิทางทอีายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก

หรือกอง 

     ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 

การนดั 

     หยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบินและภยัธรรมชาติ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนนั 

 ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

6. ทวัร์นีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามทีระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในส่วน

ทีท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ เนืองจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบั การจราจร 

สภาพอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

เดนิทางเป็นสําคญัและไม่สามารถเปลยีนเป็นเงนิได้ 

อตัรานรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบิน ชนันกัท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนกั 30 กโิลกรัม)  

8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
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9. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไว้

กบั  

บริษทัประกนัชีวติ *(สาํหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ขึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษทั

ประกนัชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม ์) 

 

อตัราไม่นรีวม 

1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ่ 1,200 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ)่, ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านาํหนกัเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดเกินกวา่ 30 กิโลกรัมและมากกวา่ 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางทีชาํรุด

หรือของมี 

ค่าทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

 

เงือนไขในการสํารองทนีัง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทําการจอง พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางที

มีอายุเหลือมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทเีดนิทาง 

-งวดทสีอง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทางบริษทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขนึไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวนัเดินทางได)้ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทาง

ในคณะ 

   ไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน และกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณีนีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้งัหมด 

(ยกเวน้    

   ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อืนใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
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ข้อมูลเพมิเตมิสําหรับเรืองตวัเครืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างทีทางสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัทีนงัของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัอาจเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการ 

    ปรับเปลียนเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานาํร้อน ใหบ้ริการฟรี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายทีุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน

เอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 

***สําหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***  

 

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนําเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดงัน ี

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านทีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมา

ประกอบการยนืวซ่ีาดว้ย เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  

   - (ใชรู้ปสีพนืหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั)  

3.หลกัฐานการเงิน  

  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อน

ถ่าย 

     สาํเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

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

4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั)  

  - กรณีเป็นพนกังาน 

     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริมทาํงาน  
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  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทงัเซ็นชือรับรอง

สาํเนา  

  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั) 

     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยูแ่ละสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

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

ทุกฉบบั  

   - กรณีทีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อม

ทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น สาํเนาใบ

หยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต้

การปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนาและการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที

ท่องเทียวพร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุ

งาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ/หรือส่วนงานที

เกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทงัในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุตามเงือนไขทีบริษทัฯ ทีรับประกนัในกรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือ เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพนืทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึง

ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

 


