วันทีหนึง
06.30 น.
09.00 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ -สนามบินไถจง – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่
– ชิมชาอู่หลง
พร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 เคาน์ เ ตอร์ E สายการบิ น
VIETJETAIR เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไถจง ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน VIETJETAIR เทียวบินที VZ 560
(ไม่ มีอาหารและเครื องดืมบริการบนเครื อง) ไม่ สามารถระบุทีนังบนเครื องได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด (Random Seat)
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13.45 น.

คํา

ถึงท่าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถ
โค้ชปรับอากาศรอรับ นําท่านเดินทาง ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์ เสี ยว ซึงเป็ นทีมาของ
นามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” นําท่าน นมัสการรู ปปั นพระถังซัมจังทีได้อญั เชิญประดิษฐานกลับมาที วัดเสวียนก
วง เมือปี ค.ศ. 1965 นําท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญา
และเทพเจ้าแห่ งความซื อสัตย์ จากนันนําท่าน แวะชิมชาอู่ หลง พันธุ์ดีทีปลูกบนภูเขาสู งอันขึนชื อและมีคุณภาพของ
ไต้หวัน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพือ นําท่านเข้าสู่ ทีพัก HEDO HOTEL 3* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

คํา
วันทีสาม
เช้ า
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ร้ านพายสับปะรด-ร้ านเครื องสําอาง - หมู่บ้านจิวเฟิ น – สื อเฟิ นปล่อยโคมลอย (ไม่ รวมค่ าโคม) –ศู นย์GERMANIUM
- Duty Free – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึงเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพือท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน
ร้ านขนมพายสับปะรด ชือดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซือของฝากอันขึนชือของไต้หวัน จากนันนําท่านสู่ Cosmetic
Shop เพือให้ท่านได้เ ลื อกซื อเครื องสําอางและสิ นค้าเกี ยวกับความงามอืนที ได้รับความนิ ยมที ขึนชื อและจําพวก
ยา/นํามันนวด นําท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิวเฟิ น ทีตังอยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิวเฟิ นเคยเป็ นแหล่ง
เหมืองทองทีมีชือเสียงตังแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึง นอกจากจะเป็ นถนนคนเดิน
เก่าแก่ทีมีชือเสี ยงทีสุดในไต้หวัน จากนันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาว
ไต้หวันและท่านยังสามารถชืนชมวิวทิวทัศน์รวมทังเลือกชิมและซือชาจากร้านค้าทีมีอยูม่ ากมายอีกด้วย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉื อเฟิ น เป็ นหมู่บา้ นโบราณทีมีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่ า้ น เนืองจากในอดีต
เคยเป็ นปลายทางของรถไฟทีใช้ขนถ่านหิ น เมือยุคสมัยเปลียนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็ นแค่เรื องเล่าใน
พิพธิ ภัณฑ์ ดังนันหมู่บา้ นโบราณฉื อเฟิ นจึงทําให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื องอาหารทีเป็ นของขึนชือ นอกจากนันยัง
เป็ นทีนิยมในการปล่อยโคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน) โคมลอยของไต้หวัน มีชือว่า “โคมขงหมิง” ถูก
ประดิษฐ์ขนโดยขงเบ้
ึ
ง ทีปรึ กษาด้านการทหารคนสําคัญในประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เพือใช้เป็ นเครื องมือสื อสารของ
กองทัพตังแต่เมือครังอดีต ปั จจุบนั จะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึนทุกปี ในวันหยวนเซี ยว คือวันที 15 ของเดือน 1 ตาม
ปฏิทินจันทรคติ (ไม่ รวมค่ าโคม) จากนันนําท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็ นสร้อยทีมีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชืน ลดอาการปวดเมือย จากนันนํา
ท่านช้อปปิ งสินค้าปลอดภาษี Duty Free ซึงมีสินค้าแบรนด์เนมชันนําให้ท่านได้เลือกซือ จากนันนําท่านช้อปปิ ง
ตลาดซีเหมินติง หรื อทีคนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทงแหล่
ั
งเสื อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของ
ฝากคนทีท่านรัก รองเท้ายีห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญีปุ่ น รวมทังยีห้อต่างๆ เช่น New Balance,
Puma, Adidas, Nike แต่ในส่ วนของราคาทีประเทศไต้หวันถือว่าถูกทีสุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํา ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก HEDO HOTEL 3* หรื อเทียบเท่าให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนตามอัธยาศัย
หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ ง หมู่บา้ นสายรุ ้งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ห์
ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึนเพือเป็ นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็ นทีอยูอ่ ย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทํา

ให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกทีจึงได้สร้างภาพวาดทีถือเป็ นส่ วนหนึงของภูมิทศั น์ทาง
วัฒนธรรมทีสวยงามและยังสร้างความมีชีวติ ชีวาจากสี สนั ของภาพวาด ทีเริ มจากบ้านหลังหนึงไปสู่บา้ นอีกหลายๆ
หลังในเขตหมูบ่ า้ นสายรุ ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกียวกับบุคคลทีมีชือเสี ยงในทีว,ี พืชสัตว์ นก, กระบือ และคน
พืนเมือง เป็ นต้น จากนัน นําทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไถจง เพือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
อิสระอาหารกลางวัน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJETAIR เทียวบินที VZ 561

เทียง
14.30

(ไม่ มีอาหารและเครื องดืมบริการบนเครื อง) ไม่ สามารถระบุทีนังบนเครื องได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด (Random Seat)

17.15
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
เงือนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่านเดียว
จ่ ายเพิม

26 – 28 APR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

04 – 06 MAY’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

10 – 12 MAY’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

11 – 13 MAY’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

17 – 19 MAY’19

13,999

13,999

13,999

13,999

1,800

18 – 20 MAY’19

14,999

14,999

14,999

14,999

1,800

24 – 26 MAY’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

25 – 27 MAY’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

31MAY-02JUN’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

28 – 30 JUN’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

05 – 07 JUL’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

12 – 14 JUL’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

26 – 28 JUL’19

13,999

13,999

13,999

13,999

1,800

27 – 29 JUL’19

14,999

14,999

14,999

14,999

1,800

23 – 25 AUG’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

06 – 08 SEP’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

27 – 29 SEP’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

04 – 06 OCT’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

12 – 14 OCT’19

14,999

14,999

14,999

14,999

1,800

25 – 27 OCT’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800
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****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ท่ านละ 1,500 THB/ทริป/ท่ าน
(เก็บทิปไกด์ ทสนามบิ
ี
นก่ อนการเดินทาง)****
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้า
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้นเป็ นราคาขายทีได้รวมราคาร้ านขายสินค้ าทีท่านต้ องเยียมชม จํานวนทังหมด 4 ร้ าน คือ ร้ านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop –ร้ านชา-สร้ อย GERMANIUM ตามทีระบุไว้ ในโปรแกรมซึงมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้
ลูกค้ าทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ามีความจําเป็ นต้องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้องการสินค้ าหรื อไม่ นนขึ
ั นอยู่กบั ความพอใจและ
สมัครใจของลูกค้ า ไม่ มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ ต้องการเข้ าเยียมชมร้ านค้ าทีกล่ าวมาข้ างต้ น หรื อ การแยกตัวออก
จากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่าน จํานวน 2,500 NTD./ท่ าน
**กรุณาอ่ านสักนิดก่ อนจอง เนืองจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนัน สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดินทาง
ทัวไปเท่ านัน หากท่านใดมี ความประสงค์จะใช้หนังสื อเดิ นทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื องจากหนังสื อเดิ นทาง
ข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยื นวีซ่าเท่ านันถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่ งสําเนาหนังสื อเดิ นทางให้กบั
บริ ษทั ในวันจองทัวร์และหากวันทีเดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที ให้สาํ เนากับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดินทางประเภท
อื นมาใช้โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่ วงหน้า และถ้าหากหนังสื อเดิ นทางของท่านมีอายุการเดิน ทางน้อยกว่า 180 วัน นับ จากวัน
เดินทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทังไทยและไต้หวัน จึง
เรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานี ยังไม่ รวมค่ าวีซ่า หากมีประกาศใช้ วซี ่ า แล้ ววันที 31 กรกฎาคม 2562
ราคานี รวมภาษีนํามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิมขึนหลังจาก
วันที 01 มิถุนายน 2562 ทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 20 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ องยืนวีซ่าเท่ านัน**
สํ าหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อ
มารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศหรื อออกตัวโดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนัน
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
6. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ปตามทีระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในส่วน
ทีท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนืองจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
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** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทังนีขึนอยู่กบั การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นสํ าคัญและไม่ สามารถเปลียนเป็ นเงินได้
อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครื องบิน ชันนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นําหนัก 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนีย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้
กับ
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ู งอายุ 70 ปี ขึนไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรวม
ี
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30
กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมีค่าทีสูญหายใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงือนไขในการสํ ารองทีนัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทางและชําระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทางที
มีอายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเดินทาง
-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นวี
ื ซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทําการขึนไป คืนเงินทังหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึนไป คืนเงินทังหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้)
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทาง
ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน และกรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณี นีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
(ยกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิมเติมสําหรับเรื องตัวเครื องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างทีทางสายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดทีนังของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ว (กรณีตวั REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
ข้ อมูลเพิมเติมเรื องโรงแรมทีพัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ
ในการ
ปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานําร้อน ให้บริ การฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผูส้ ูงอายุทีมีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่ มสีนําเงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามา
ประกอบการยืนวีซ่าด้วย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พนหลั
ื งขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
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- สําเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อน
ถ่าย
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 พร้อมทังเซ็นชือรับรอง
สําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยูแ่ ละสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนา
ทุกฉบับ
- กรณีทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึง และต้องทําจดหมายชีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อม
ทังแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ นั เช่น สําเนาใบ
หย่า พร้อมทังบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้
การปกครองของผูน้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณีเป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึนไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้ร่วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที
ท่ องเที ยวพร้ อมทังการสัมมนา ดู งาน เพือความสะดวกสบายและเกิ ดประโยชน์สู งสุ ด ในการเดิ นทาง ทังนี ทางบริ ษ ทั ฯ ไม่ สามารถ
รับผิดชอบในอุบตั ิ เหตุหรื อความเสี ยหายที เกิ ดจากโรงแรมที พัก ยานพาหนะ, อันเนื องจากอุบตั ิ เหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ/หรื อส่ วนงานที
เกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
ทางการทูต) ซึ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครองและประกันอุบตั ิเหตุตามเงื อนไขทีบริ ษทั ฯ ทีรับประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทยและ/หรื อต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออกหรื อ เข้าประเทศ เนื องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอี ยดด้านการเดิ นทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ นหรื อเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทังนี การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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