รห ัสโปรแกรม : 11640
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(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ -เถาหยวน – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชา
อู่หลง

06.30 น.

พร้ อ มกัน ที่ ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู ้โ ดยสารขาออก ระหว่ า งประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ E สายการบิ น
VIETJETAIR เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

09.00 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไถจง ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน VIETJETAIR เที่ยวบินที่ VZ 560
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด (Random Seat)

13.45 น.

ถึงท่ าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถ
โค้ชปรับอากาศรอรั บ นาท่านเดินทาง ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของ
นามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” นาท่าน นมัสการรู ปปั้นพระถังซัมจัง๋ ที่ได้อญั เชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนก
วง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นาท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้ อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญา
และเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ จากนั้นนาท่าน แวะชิ มชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของ
ไต้หวัน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ ที่พกั HEDO HOTEL 3* หรื อเที่ยบเท่ าให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
เช้ า
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ร้ านพายสั บปะรด-ร้ านเครื่ องสาอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้ น – สื อเฟิ่ นปล่ อยโคมลอย (ไม่ รวมค่าโคม) –ศูนย์
GERMANIUM- Duty Free – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิยมของไต้หวัน
ร้ านขนมพายสั บปะรด ชือ่ ดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนาท่านสู่ Cosmetic
Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องสาอางและสิ นค้าเกี่ยวกับความงามอื่นที่ได้รั บ ความนิ ย มที่ข้ ึน ชื่อ และจาพวก
ยา/น้ ามันนวด นาท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิ่วเฟิ้ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้ นเคยเป็ นแหล่ง

เที่ยง

คา่
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
14.30

เหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็ นถนนคนเดิน
เก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาว
ไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศั ย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉื อเฟิ น เป็ นหมู่บา้ นโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้ น เนื่องจากในอดีต
เคยเป็ นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็ นแค่เรื่ องเล่าใน
พิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บา้ นโบราณฉื อเฟิ้ นจึงทาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่ องอาหารที่เป็ นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยัง
เป็ นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน) โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูก
ประดิษฐ์ข้ นึ โดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้านการทหารคนสาคัญในประวัติศาสตร์ ยคุ สามก๊ก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของ
กองทัพตั้งแต่เมื่อครั้ งอดีต ปัจจุบนั จะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นทุกปี ในวันหยวนเซี ยว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตาม
ปฏิทินจันทรคติ (ไม่ รวมค่ าโคม) จากนั้นนาท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็ นสร้อยทีม่ ีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนา
ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้ อ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง
ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของ
ฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ปนุ่ รวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น New Balance,
Puma, Adidas, Nike แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั HEDO HOTEL 3* หรื อเที่ยบเท่ าให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศั ย
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง นาท่านชม TAICHUNG
WORLD FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์ พืชสวน และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันถูกจัดขึ้น
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 8 ล้านคน
ครอบคลุมพื้นที่อุทยานและสวนสาธารณะกว่า 3 แห่งคือ อุทธยานโฮ่วหลี่ สวนไว่ผู่ และสวนเฟิ งหยวนหูลู่ตุน ภาย
ใต้ธีม Discover GNP ซึ่ ง หมายถึง 1.ระบบนิเวศน์"สี เขียว" (Green) 2. ผลิตจากธรรมชาติ(Nature) 3. เข้าถึงประชาชน
(People) แบ่งออกเป็ น 3 โซนหลัก คือ โซนแรก Houli Horse Ranch & Forest Park Area ศิลปะที่เกิดจากการร่ วมกัน
สร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ตลอดจนเข้าใจถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ระบบนิ เวศโซนที่สองFengyuan
Huludun Park แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็ นมิตรกับน้ าและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น โซนที่สาม Waipu Park Area เทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้กบั การ
พัฒนาการเกษตรแบบสมารท์ เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเน้นในเรื่ องของอาหารที่มีส่วนผสมปลอดสารพิษ
ภายใต้คอนเซปต์ Slow Food และ Slow Living อิสระให้ท่านเดินชมงานและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศั ยจนถึงเวลานัดหมาย
จากนั้น นาทุกท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานไถจง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJETAIR เที่ยวบินที่ VZ 561
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด (Random Seat)

17.15
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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เงื่อนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่ านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

02 – 04 MAR’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

09 – 11 MAR’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

15 – 17 MAR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

16 – 18 MAR’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

22 – 24 MAR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

23 – 25 MAR’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

29 – 31 MAR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

05 – 07 APR’19

12,999

12,999

12,999

12,999

1,800

13 – 15 APR’19

13,999

13,999

13,999

13,999

1,800

19 – 21 APR’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

20 – 22 APR’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800
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****ค่าบริ การข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่ าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 THB/ทริป/ท่ าน
(เก็บทิปไกด์ ที่สนามบินก่ อนการเดินทาง)****
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้า
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายที่ได้ รวมราคาร้ านขายสิ นค้ าที่ ท่านต้ องเยี่ยมชม จานวนทั้งหมด 4 ร้ าน คือ ร้ านขนมพาย
สั บปะรด- Cosmetic Shop –ร้ านชา-สร้ อย GERMANIUM ตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรี ยนให้
ลูกค้ าทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจาเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสิ นค้าหรื อไม่ น้ ันขึ้นอยู่กับความพอใจและ
สมัครใจของลูกค้ า ไม่ มีการบังคับ หากลูกค้าท่ านใดมีความประสงค์ไม่ ต้องการเข้ าเยี่ยมชมร้ านค้าที่กล่ าวมาข้ างต้ น หรื อ การแยกตัวออก
จากคณะเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่ าน จานวน 2,500 NTD./ท่ าน

**กรุณาอ่ านสั กนิดก่ อนจอง เนื่ องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดินทาง
ทัว่ ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้อ งแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื่ องจากหนังสื อเดิน ทาง
ข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้น วีซ่า (ต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้ นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่ งสาเนาหนังสื อ เดินทางให้ก ับ
บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และหากวันที่เดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาเนากับทางบริ ษทั ไว้หรื อนาหนังสื อเดินทางประเภท
อื่น มาใช้โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษ ัททราบล่วงหน้า และถ้าหากหนังสื อเดิน ทางของท่านมีอ ายุการเดิ นทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวัน
เดินทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรื อตารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึ ง
เรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ราคานี้ รวมภาษีน้ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก
วันที่ 01 กันยายน 2561 ทางบริษัทฯ จะเรี ยกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 20 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้น**
สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อ
มารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรื อกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุ มได้ เช่น
การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
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ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
6. ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินในส่ วน
ที่ท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนื่องจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ท ราบล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญและไม่ สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่ านต่ อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้าหนัก 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้
กับ
บริ ษทั ประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ู งอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบิน
กาหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุ ด
หรื อของมี
ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงื่อนไขในการสารองที่นั่ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนาหนังสื อเดินทางและชาระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 2 วันหลังทาการจอง พร้ อมสาเนาหนังสื อเดินทางที่
มีอายุเหลื อมากกว่ า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่ อนเดินทาง 30 วัน
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การยกเลิกสาหรับการจอง
* สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทาง
ในคณะ
ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน และกรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด
(ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่ งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และอุบตั ิเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่ทางสายการบินและบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตว๋ั REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์ เน็ต, ไดร์ เป่ าผม, กาน้ าร้อน ให้บริ การฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผูส้ ู งอายุทมี่ ีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สาหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า ***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่ มสี น้ าเงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามา
ประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อน
ถ่าย
สาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง
สาเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบ ันเท่านั้น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยูแ่ ละสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาสูติบตั ร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนา
ทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อม
ทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบ
หย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้
การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้ร่วมเดินทาง
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ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนาและการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่อ งเที่ ย วพร้ อมทั้งการสั มมนา ดู งาน เพื่ อความสะดวกสบายและเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ในการเดิ น ทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถ
รั บ ผิดชอบในอุ บตั ิ เหตุ ห รื อความเสี ย หายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พ ัก ยานพาหนะ, อัน เนื่ อ งจากอุบ ัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน , สายการเดินเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ/หรื อส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครองและประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกัน ในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทยและ/หรื อต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ นหรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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