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วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชา
อู่หลง  

06.30 น.  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน 

VIETJETAIR เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง     

         
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.00 น.   น าท่านออกเดินทางสู่นครไถจง ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน VIETJETAIR เที่ยวบินที่ VZ 560 
(ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

13.45 น.  ถึงท่าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถ

โคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของ

นามอนัไพเราะว่า “สุริยนั-จันทรา” น าท่าน นมสัการรูปป้ันพระถงัซัมจัง๋ท่ีไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาท่ี วัดเสวียนก

วง เม่ือปี ค.ศ. 1965 น าท่าน นมสัการศาลเจ้าขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา

และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์ จากนั้นน าท่าน แวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดีท่ีปลูกบนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือและมีคุณภาพของ

ไตห้วนั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

  จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HEDO HOTEL 3* หรือเที่ยบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง ร้านพายสับปะรด-ร้านเคร่ืองส าอาง - หมู่บ้านจ่ิวเฟ้ิน – สือเฟ่ินปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์ 
GERMANIUM- Duty Free – ซีเหมินติง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพื่อท่านแวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดงัเพื่อให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั  จากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic 
Shop เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เกี่ยวกับความงามอื่นที่ไดร้ับความนิยมที่ข้ึนช่ือและจ าพวก 
ยา/น ้ามนันวด น าท่าน สัมผสับรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟ้ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ้ินเคยเป็นแหล่ง

http://bit.ly/2NMk5YE
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เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากจะเป็นถนนคนเดิน
เก่าแก่ที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว 
ไตห้วนัและท่านยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉือเฟิน เป็นหมู่บา้นโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น เน่ืองจากในอดีต
เคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใชข้นถ่านหิน เม่ือยคุสมยัเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เร่ืองเล่าใน
พิพิธภณัฑ ์ดงันั้นหมู่บา้นโบราณฉือเฟ้ินจึงท าใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในเร่ืองอาหารท่ีเป็นของข้ึนช่ือ นอกจากนั้นยงั
เป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อนั) โคมลอยของไตห้วนั มีช่ือว่า “โคมขงหมิง” ถูก
ประดิษฐ์ข้ึนโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของ
กองทพัตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟ จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตาม
ปฏิทินจนัทรคติ (ไม่รวมค่าโคม) จากนั้นน าทา่น ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยทีมี่พลงัพิเศษสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้างกาย สดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย  จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง 
ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนที่ท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญ่ีปุ่ น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น New Balance, 
Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไตห้วนัถือวา่ถกูที่สุด ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HEDO HOTEL 3* หรือเที่ยบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ใหท้่านชมทศันียภาพระหว่างสองขา้งทาง น าท่านชม TAICHUNG 
WORLD FLORA EXPOSITION งานจดัแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนัถูกจดัข้ึน
คร้ังแรกในปีค.ศ. 2010 และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 8 ลา้นคน 
ครอบคลุมพื้นท่ีอุทยานและสวนสาธารณะกวา่ 3 แห่งคือ อุทธยานโฮ่วหลี่ สวนไว่ผู่ และสวนเฟิงหยวนหูลู่ตุน ภาย
ใตธี้ม Discover GNP ซ่ึง หมายถึง 1.ระบบนิเวศน์"สีเขียว" (Green) 2. ผลิตจากธรรมชาติ(Nature) 3. เขา้ถึงประชาชน 
(People) แบ่งออกเป็น 3 โซนหลกั คือ โซนแรก Houli Horse Ranch & Forest Park Area ศิลปะที่เกิดจากการร่วมกนั
สร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษยต์ลอดจนเขา้ใจถึงความส าคญัของการอนุรักษร์ะบบนิเวศโซนที่สองFengyuan 
Huludun Park แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของวฒันธรรมท่ีเป็นมิตรกบัน ้าและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมของคนในทอ้งถิ่น โซนท่ีสาม Waipu Park Area เทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชก้บัการ
พฒันาการเกษตรแบบสมารท ์ เพื่อพฒันาการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเน้นในเร่ืองของอาหารที่มีส่วนผสมปลอดสารพิษ
ภายใตค้อนเซปต ์Slow Food และ Slow Living อิสระใหท้่านเดินชมงานและเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไถจง เพื่อตรวจเชค็เอกสารและสัมภาระ 

14.30  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJETAIR  เที่ยวบินที่ VZ 561 
(ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

17.15  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 



FJL(S05)  22/02/2562 

 
เง่ือนไขและราคา 

 

 
 
 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

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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****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 THB/ทริป/ท่าน 
 (เก็บทิปไกด์ที่สนามบินก่อนการเดินทาง)**** 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จ านวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop –ร้านชา-สร้อย GERMANIUM ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้
ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับความพอใจและ
สมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคบั หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออก
จากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จ านวน 2,500 NTD./ท่าน  
 
 
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เน่ืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยนั้น สามารถใชไ้ดเ้พียงหนงัสือเดินทาง
ทัว่ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบล่วงหน้า เน่ืองจากหนังสือเดินทาง
ขา้ราชการไทย ไม่ไดรั้บการยกเวน้วีซ่า (ต้องย่ืนวีซ่าเท่าน้ันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)   หากท่านใดส่งส าเนาหนังสือเดินทางให้กับ
บริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัที่เดินทาง ท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มที่ให้ส าเนากบัทางบริษทัไวห้รือน าหนังสือเดินทางประเภท
อื่นมาใช้โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า และถ้าหากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วนั นับจากวัน
เดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทยและไตห้วนั จึง
เรียนใหลู้กคา้ทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  
 
 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก  

วันที่ 01 กันยายน 2561 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุ๊ป 20 ท่านออกเดินทาง** 
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน** 

ส าหรับผู้เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก
หรือกอง 
     ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 
การนดั 
     หยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบินและภยัธรรมชาติ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
6. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามท่ีระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในส่วน
ที่ท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ การจราจร 

สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

เดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
2. ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไว้
กบั  
บริษทัประกนัชีวิต *(ส าหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 
 
อัตราไม่น้ีรวม 
1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เดก็ช าระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบิน 

ก าหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช  ารุด
หรือของมี 

ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 
เง่ือนไขในการส ารองที่น่ัง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดินทางและช าระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 2 วันหลังท าการจอง พร้อมส าเนาหนังสือเดินทางที่
มีอายเุหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง 
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 30 วัน 
 



FJL(S05)  22/02/2562 

การยกเลิกส าหรับการจอง 

* ส าหรับผูโ้ดยสารที่ทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัท าการข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัท าการข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี 
   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางได)้ 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทาง
ในคณะ 
   ไม่สามารถผา่นการพจิารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน และกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 
(ยกเวน้    
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้  าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที่ทางสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  
    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการ 
    ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้าร้อน ใหบ้ริการฟรี 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และ

ผูสู้งอายทุีมี่โรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน

เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน 
***ส าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***  
 
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน ้าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังน้ี 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านที่มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อน
ถ่าย 
     ส 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 พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรอง
ส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยูแ่ละส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนา
ทุกฉบบั  
   - กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อม
ทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบ
หยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเดก็เดก็อยู่ในความปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใต้
การปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้ร่วมเดินทาง 



FJL(S05)  22/02/2562 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนาและการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่

ท่องเท่ียวพร้อมทั้ งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อนัเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ/หรือส่วนงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขที่บริษทัฯ ที่รับประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออกหรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้

ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึง

ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 


