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วันที ่11 เม.ย. 62 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  

05.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 

เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง   เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 

07.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 
634 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในระหว่างการเดินทาง) 

11.50 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ (บริการอาหารว่าง แซนวิช + ชานมไข่มุก)   
น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ให้ชมทัศนียภาพระหว่าง 2 ข้างทาง จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์

เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นถนนคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์

ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ 
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ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ร้านอาหาร เมนูสเต็ก+บาร์สลัด 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ Fresh Fields 5*หรือเทียบเท่า แช่น้่าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
 

วันที ่12 เม.ย. 62ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่– นั่งกระเช้าพาโนราม่า– หมู่บ้าน

เก้าชนเผ่า – เจียอี้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้

ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม น าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงาม

ราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ 

พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” น าท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง 

ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 จากนั้นน าท่าน นมัสการศาลเจ้า

ขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนจักรพรรดิ  

หลังอาหารน าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความ

อุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบและพบทิวทัศน์ชั้นเยี่ยมของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูงซึง่จะเห็นตัวทะเลสาบ

สุริยัน-จันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ  และ น าท่านเดินทางสู ่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ให้

เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นทีม่ีอยู่มากมายในสวนสนุก เครือ่งเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่อง
เล่นอื่นๆอีกมากมายให้ทา่นได้สนุกกัน อย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลานัดพบ   จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองเจียอี ้

ซึ่งเป็นที่ตั้งของอทุยานอาลีซาน ให้ท่านชมทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ สุก้ีชาบู 
จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Tsun Huang Hotel 4*หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที ่13 เม.ย. 62ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไทเป - ชิม

พายสับปะรด 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึน้ชื่อและมีคุณภาพ

ของไต้หวัน น าท่านสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ส าคญัและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะ

ไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านชมทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง น าท่านเที่ยวชม

ธรรมชาติบนเทอืกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอาย ุ3,000 ปี ฯลฯ ให้
ท่านได้นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป 

เพื่อให้ทา่นได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง 
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หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวนั เพื่อทา่นแวะชมิและเลือกซื้อขนม

ยอดนิยมของไต้หวันร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทกุท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน   

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 
จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Tao Garden Hotel 4*หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที ่14 เม.ย. 62ร้านเครื่องส่าอาง – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารน าท่าน ช้อปปิ้งเครื่องส่าอางค์ ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ ามันและยานวดที่ขึ้นชื่อ

ของไต้หวัน น าท่านเดินทางไปยัง อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว 

ออกไปในทะเล ที่นี่ชายหาดมีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัด

กร่อนของน้ าทะเล ลมทะเลและการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนท าให้เกิดการทับถมของ

แนวหิน  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูกุ้งมังกรซีฟู๊ด 

หลังอาหาร น าท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคย

เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่ง เพราะ

นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ

ดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อ

ชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย น าท่านสู่ ร้านสร้อยสุขภาพ ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับ
สภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย 
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งเพลิดเพลินที่ ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่ง

เสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบ
รนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance , Puma ,AdidasและNike จากแบรนด์ต่างๆ ในส่วน
ของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป็ดปักก่ิง    

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Tao Garden Hotel 4*หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที ่15 เม.ย. 62ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้าน

วิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดย
วิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ท าหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของ
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แผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี  ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้อง
ต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็น

แหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยัง

เป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ต าแหน่งผู้น าประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อ
ตรวจเช็คสัมภาระและความเรียบร้อยก่อนการเดินทางกลับ 

14.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 633 
16.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
                                      **************************************************************** 
 

เง่ือนไขและราคา 

 
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่าน**** 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 

 
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าท่ีท่านต้องเยี่ยมชม จ่านวนทั้งหมด 4 

ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop -ร้านชา ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัท

จึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจ่าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการ

สินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่

ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่าน จ่านวน 2,500 NTD./ท่าน  

 
* หมายเหตุ เก็บพาสปอร์ตภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อท่าเช็คอินล่วงหน้าค่ะ 

 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 
ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว  
จ่ายเพ่ิม 

11 – 15  APR’19 31,999 31,999 31,999 30,999 4,000 
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**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียง

หนังสือเดินทางทั่วไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า 

เนื่องจากหนังสือเดินทางข้าราชการไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้) หาก

ท่านใดส่งส าเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์ และหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้ส าเนากับ

ทางบริษัทไว้หรือน าหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสือเดินทางของท่าน

มีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้  หากท่านโดนปฏิเสธจากทาง

สายการบินหรือต ารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ

หนังสือเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง  
 

ราคานี้ รวมภาษีน้่ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้นหลังจาก 

วันที่ 01 มีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 
**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง** 

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยื่นวีซ่า

เท่านั้น** 

ส่าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนญุาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมอืง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนั้น 
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิ้น 
6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับกรุ๊ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน
ในส่วนที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ เนือ่งจากเป็นความประสงคข์องทา่นเอง 
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** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ

จะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญมาสามารถคินเป็นเงินได้ 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  
(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก่าหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา่ (2 ท่านต่อ1ห้อง) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ (น้่าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีาร
ตกลงไว้กับ  
    บริษัทประกันชีวิต *(ส าหรบัผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจ ากัดการตกลง

ไว้กับบริษัทประกัน 
    ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ) 
 
อัตราไม่นี้รวม 
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กช่าระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
แล้วแต่ความประทับใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกิน
กว่า 30 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางทีช่ ารุดหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซา่ 
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เง่ือนไขในการส่ารองที่นั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส่าเนาหนังสือเดินทางและช่าระงวดแรก 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังท่าการจอง 

พร้อมส่าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง 
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน 

การยกเลิกส่าหรับการจอง 

* ส าหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันท าการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิค์ืนเงินในทุกกรณี 
   (หลังจากการจอง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้) 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือผู้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ได้ครบ 15 ท่านและในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัท

ฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซี่าซึง่ได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจดัหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกิดเหตุจ าเปน็สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบัติเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บัตรโดยสารสามารถเปล่ียนได้) และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งขอ งกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการ

ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double)  
    และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
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2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการ 
    ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ าร้อน บริการให้ฟรี 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครวัที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน 
***ส่าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***  
 
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้่าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (ส าหรบัท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซา่ของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จ านวน 2 ใบ  
   - (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,  
   - ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)  
3.หลักฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้

เรียบร้อยก่อนถ่าย 
     ส าเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
  - หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน  
4.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจบุันเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
     หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มท างาน  
  - กรณีเป็นเจ้าของกจิการ 
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    ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พรอ้มทั้งเซน็ชื่อ

รับรองส าเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศกึษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
     หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร และส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อ

รับรองส าเนาทกุฉบับ  
   - กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่งและต้องท าจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพรอ้มใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองวา่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นัน้ เช่น 
ส าเนาใบหยา่ พร้อมทัง้บันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมหีลักฐานรับรอง

ว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสอืรับรองบตุร บุญธรรม เป็นต้น 
- กรณีสมรสแล้ว 
ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน  

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนาและการเดินทางที่มีความช านาญโดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่

สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครองและประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกัน

ในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ 

เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบี ยบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ

พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ

เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอ

สงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็น

ส าคัญ 


