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วนัทีแ่รก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง  

23.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 สายการบิน THAI 
LION AIR เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็กเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง  

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
                วดัเสวยีงกวง-วดัเหวนิหวู่ --เหวนิฮวาไนท์มาเกต็ 

03.30 น.    น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน  THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 398 (ไม่
มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุทีน่ั่งได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (RANDOM SEAT) 

08.00 น.     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวนั   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ไตห้วนัระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม เพื่อน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ
สุริยนัจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดู
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คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จันทรา” จากนั้น จากนั้น 
นมัสการรูปป้ันของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีไดน้ ากลบัมาประดิษฐานท่ี วดัเสวยีนกวง  

เทีย่ง                รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหาร  น าท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจ๊ือและศาลเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้

แห่งความซ่ือสัตย ์จากน าท่าน ชอ้ปป้ิง ท่ีเหวนิฮวาไนท์มาร์เกต็ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของกินท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั  
ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง  
จากนั้น  น าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั Shianghu Boutique Hotel หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่น  

วนัทีส่าม ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลซีาน – น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี - เมืองเถาหยวน- เถาหยวน 
                         ไนท์มาเกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนั้นน าท่านสู่ท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี ้ เพื่อใหท้่านแวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดีท่ีปลูกบนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือและมี

คุณภาพ จากนั้นน าเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลซีาน ใหท้่านชมทศันียภาพระหวา่งสองขา้งทางในขณะ

เดินทางไปอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง 

หลงัอาหาร  น าท่านเท่ียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลซีาน สัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอาย ุ

3,000 ปี ฯลฯ ใหท้่านไดน่ั้งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ท่ีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามท่ี

แตกต่างกนัไป เพื่อใหท้่านไดช่ื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก น าท่านลงจากเขาเดินทางสู่เมืองไถจง 

ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน เพื่อไปชอ้ปป้ิงท่ีเถาหยวนไนท์มาร์เกต็ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือของกิน

หรือของใชท่ี้ข้ึนช่ือของไตห้วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง  

ค ่า  อสิระอาหารค ่า 
จากนั้น  น าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั Well Garden Hotel หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่น  

วนัทีส่ี่        Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว่ - หมู่บ้านจ่ิวเฟ้ิน – ศูนย์ germanium ซีเหมินติง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากน้ันน าท่าน ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางค์ ท่ีจากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic Shop รวมเคร่ืองส าอางและครีมบ ารุงผวิ
ต่างๆซ่ึงเป็น สูตรเฉพาะของไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั 
เพื่อใหท้่านชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดงัเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือ
ของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   อุทยานเหย๋หลวิ จุดเหนือสุดของไตห้วนัมีลกัษณะ
เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม 
ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเลและการเคล่ือนตวัของเปลือก โลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนท าให้
เกิดการทบัถมของแนวหินและมีหินท่ีเป็น Landmark ของท่ีน่ีคือหินเศียรราชินี  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารซีฟู้ด  
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หลงัอาหาร น าท่าน สัมผสับรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟ้ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ้ินเคยเป็น
แหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงและเป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหาร
ของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมววิทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย *
(เสาร์-อาทติย์ ต้องเปลีย่นเป็นรถสาธารณะ)*  น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซ่ึงเป็นสร้อยท่ีมีพลงัพิเศษ
ช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดช่ืน ลดอาการปวด
เม่ือย จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้
แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดงัของ
ญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนัถือวา่
ถูกท่ีสุด ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหาร เมนูพเิศษ สุกีช้าบู ท่านล่ะ 1 เซต 
จากนั้น น าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั Well Garden Hotel หรือเทียบเท่าใหท้่านไดพ้กัผอ่น  

วนัที่ห้า        สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
07.00 น. น าทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน เพื่อตรวจเช็กเอกสารและสัมภาระ 
10.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่วบินที ่ SL399                      
(ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 
14.20 น.             ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

  เง่ือนไขและราคา 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัท่านเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

02 – 06 APR’20 15,999 15,999 15,999 15,999 3,000 

03 – 07 APR’20 15,999 15,999 15,999 15,999 3,000 

29 APR – 03 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

30 APR – 04 MAY’20 15,999 15,999 15,999 15,999 3,000 

01 – 05 MAY’20 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

02 – 06 MAY’20 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

03 – 07 MAY’20 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

04 – 08 MAY’20 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000 

06 – 10 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

12 – 16 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

13 – 17 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

14 – 18 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

15 – 19 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

20 – 24 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

21 – 25 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 
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***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช่ันไม่มขีองแจกและไม่มรีาคาเด็ก*** 
****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 บาท /ทริป/ท่าน 

 (เกบ็ค่าทปิไกด์ทีส่นามบินก่อนเดินทาง)   ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า*** 
 

หมายเหตุ : หากท่านลูกค้าไม่ประสงค์จะเข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านต่างๆทีร่ะบุไว้ตามรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดๆ ก็
ตาม ท่านลูกค้าจะต้องจ่ายค่าชดเชย เพิม่ท่านละ 2,5000 NTD/ร้านค้า โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เกบ็เงินจากลูกค้าโดยตรง 
 

**ราคาส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตัว๋เคร่ืองบิน หักตั๋วออก 6,888 บาท*** 
***พาสปอร์ตต่างชาติเกบ็เพิม่ 3,000 บาท*** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ไดล่้วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถ
เปล่ียนเป็นเงินได ้ การบริการของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวนัก าหนดไว้วนัละ 10 ช่ัวโมง ไม่สามารถขับเกนิ
เวลาได้ ทางมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ จะจดัโปรแกรมใหต้ามความเหมาะสมกบัเวลา และตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดินทางนั้นๆ อาจเปล่ียนแปลงโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุที่น่ังบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2-3 ท่าน / ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกิน 20 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม ์) 
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    

22 – 26 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

27 – 31 MAY’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

28 MAY – 01 JUN’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

29 MAY – 02 JUN’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

30 MAY – 03 JUN’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

04 – 08 JUN’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

10 – 14 JUN’20 15,999 15,999 15,999 15,999 3,000 

11 – 15 JUN’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

18 – 22 JUN’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 

25 – 29 JUN’20 13,999 13,999 13,999 13,999 3,000 
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อตัราไม่นีร้วม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านล่ะ   1,800 THB / ท่าน /ทปิ (เด็กช าระเงินเท่าผู้ใหญ่) ช าระเงินก่อนการเดินทาง, ค่า
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกิน
กวา่ 20 กิโลกรัมและมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือ
ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (หากมีการใชว้ซ่ีาภายในอนาคต) 
เง่ือนไขในการส ารองทีน่ั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดินทางและช าระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัท าการจอง  
- ช่วงวนัหยุดเทศกาลขึน้ปีใหม่ และวนัหยุดสงกรานต์ ช าระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัท าการจอง  
   กรณีท่ีลูกค้าจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทัวร์เตม็จ านวน 
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดินทาง) 
- งวดทีส่อง ก่อนเดินทาง 21 วนั 
-  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองทวัร์และช าระเงินค่าจองทวัร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลกิ,เล่ือน,หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณ ี 
 ทางบริษทั ผูจ้ดัท าจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 
หากเกิดกรณี ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ
ประเทศต่างๆ หรืออนั เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้
ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 

-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซ่ีา) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืน
ใหถ้า้ตอ้งการ 
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างลูกค้าและบริษทั 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป หากผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเล่ือนหรือปรับราคาค่าบริการข้ึน 
2. ราคาดงักล่าวรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินแลว้   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษทัขอเก็บเพิ่มตาม
จริง 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั เช่น การนดัหยดุงาน, 
จลาจล, การล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกเท่ียวบิน, ภยัธรรมชาติ ,การน าส่ิงของผดิกฎหมาย 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  
5. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และ
อุบติัเหตุอนัเกิดจากความประมาทของผูเ้ดินทาง 
6. หากท่านไดจ้  าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านตกลงยอมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทั้งหมด 
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7.โปรแกรมน้ีเป็นเพียงโปรแกรมท่ีเป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากทางบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากทางบริษทั
ไดท้  าการส ารองโรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั หรืออาจจะ
ปรับเปล่ียนจากตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
8. มคัคุเทศก ์ พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนผูจ้ดัท า นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัชดัเจนเท่านั้น  
9. ผูจ้ดัท าทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบั
ตวัแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทย
หรือประเทศต่างๆ หรืออนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี 
เขา้อกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
10.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้
12. กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทาง  หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้ 
     เช็คอิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผดิชอบทุกกรณี  
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปล่ียนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีทางสายการบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสารสามารถเปล่ียนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็น 
ไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดใ้นกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ าเนินการ 
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้าร้อน บริการใหฟ้รี 
การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจ าตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องย่ืนวซ่ีาเท่าน้ัน** 
ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก

บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***ส าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***   
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน า้เงิน ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดังนี้ 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ  านวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน, สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให้
เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือ  
รับรองส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือ
รับรองส าเนาทุกฉบบั  
   - กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐาน
รับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านทีร่่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจาก
อุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, 
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุลและ/หรือส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทน
ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ท่ีร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


