วันที 11 เม.ย. 62 กรุงเทพฯ - สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง – ฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต
05.00 น.
พร้อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชั5น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D เจ้าหน้าที
คอยอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการ
เดินทาง
07.10 น.
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที TG 634 (บริการ
อาหารและเครืองดืมบนเครืองในระหว่ างการเดินทาง)

FJLSK 03 TG 12-01-62

11.50 น.

คํา

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ (บริการอาหารว่ าง แซนวิช + ชานมไข่ มุก)
นําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ให้ชมทัศนียภาพระหว่าง 2 ข้างทาง จากนั0นนําท่าน ช้ อปปิ5 งฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาด
ทีมีชือเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นถนนคนเดินทีมีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้
อปปิ0 งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารคํา ณ ร้ านอาหาร เมนูสเต็ก+บาร์ สลัด
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก พักที Fresh Fields 5*หรือเทียบเท่ า แช่ นํา5 แร่ ส่วนตัวภายในห้ องพัก

วันที 12 เม.ย. 62 ล่ องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่– นังกระเช้ าพาโนราม่ า– หมู่บ้านเก้ าชนเผ่า – เจียอี5
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่ านเดิ นทางไปสู่ เมืองไถจง ซึ งตั0งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่ านจะได้ชม
ทิวทัศน์สองข้างทางทีสวยงาม นําท่าน ล่ องเรือชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์ เสี0 ยว ซึ งเป็ นทีมาของ
นามอันไพเราะว่า “สุ ริยัน-จันทรา” นําท่ าน นมัสการรู ปปั5 นพระถังซั มจัVง ที ได้อญ
ั เชิ ญประดิ ษฐานกลับมาที วัด
เสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965 จากนั0นนําท่าน นมัสการศาลเจ้ าขงจือ5 และศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ งถือเป็ นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซือสัตย์
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนจักรพรรดิ
หลังอาหารนําท่านนังกระเช้ าลอยฟ้าชมวิวมุมสู งของทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึงต้องข้ามภูเขาทีมีความอุดมสมบูรณ์มี
ป่ าหนาทึบและพบทิวทัศน์ช0 นั เยียมของทะเลสาบสุริยนั จันทราจากมุมสูง ซึงจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยนั -จันทราได้เกือบ
ทั0งทะเลสาบ และ นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื องเล่นทีมีอยู่
มากมายในสวนสนุก เครื องเล่นไฮไลท์ของทีนีคือ UFO และยังมีเครื องเล่นอืนๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกัน อย่าง
เต็มอิม จนถึงเวลานัดพบ จากนั0นนําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี5 ซึงเป็ นทีตั0งของอุทยานอาลีซาน ให้ท่านชมทิวทัศน์
สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ สุ กชี5 าบู
จากนั0น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก Tsun Huang Hotel 4*หรือเทียบเท่ า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที 13 เม.ย. 62 ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน – นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไทเป - ชิมพายสับปะรด
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี5 แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีทีปลูกบนภูเขาสูงอันขึ0นชือและมีคุณภาพของไต้หวัน
นําท่านสู่อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึงเป็ นจุดท่องเทียวทีสําคัญและสวยงามอีกทีหนึงของเกาะไต้หวันทีทุกท่านไม่ควร
พลาด ให้ท่านชมทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง นําท่านเทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน
สัมผัสอากาศบริ สุทธิB ชืนชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ทีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ทีมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามทีแตกต่างกันไป เพือให้ท่านได้ชืนชมธรรมชาติ และ ถ่ายรู ปเป็ นทีระลึก
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พนื5 เมือง
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึงเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพือท่านแวะชิมและเลือกซื0อขนมยอดนิยมของ
ไต้หวันร้ านขนมพายสับปะรด ชือดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซื0อของฝากอันขึ0นชือของไต้หวัน
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูเสียวหลงเปา
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จากนั0น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก Tao Garden Hotel 4*หรือเทียบเท่ า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที 14 เม.ย. 62 ร้ านเครืองสําอาง – อุทยานเหย่ หลิว – หมู่บ้านจิวเฟิ5 น – ร้ านสร้ อยสุ ขภาพ – ตลาดซีเหมินติง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหารนําท่าน ช้ อปปิ5 งเครืองสําอางค์ ทีได้รับความนิยมหรื อรวมทั0งพวกยา/นํ0ามันและยานวดทีขึ0นชือของไต้หวัน
นําท่านเดิ นทางไปยัง อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนื อสุ ดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล ที นี
ชายหาดมีชือเสี ยงและเต็มไปด้วยโขดหิ นทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึงเกิดจากการกัดกร่ อนของนํ0าทะเล ลมทะเล
และการเคลือนตัวของเปลือกโลกเมือหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหิ น
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ห้ องอาหาร เมนูก้ งุ มังกรซีฟู๊ด
หลังอาหาร นําท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่ บ้านจิวเฟิ5 น ที ตั0งอยู่บริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิวเฟิ5 นเคยเป็ นแหล่ง
เหมืองทอง ทีมีชือเสี ยงตั0งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนน
คนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสี ยงทีสุ ดในไต้หวัน จากนั0นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั0งเดิมของร้านค้า ร้านอาหาร
ของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชืนชมวิวทิ วทัศน์ รวมทั0งเลือกชิ มและซื0 อชาจากร้านค้าทีมีอยูม่ ากมายอีกด้วย
นําท่านสู่ ร้ านสร้ อยสุ ขภาพ ซึงเป็ นสร้อยทีมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่ายกายสดชืน ลดอาการปวดเมือย จากนั0นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ0 งเพลิดเพลินที ซีเหมินติง หรื อที
คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มี ท0 ังแหล่งเสื0 อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที ท่ านรั ก
รองเท้ายีห้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญีปุ่ น รวมทั0งยีห้อต่างๆ เช่น New Balance , Puma ,Adidasและ
Nike จากแบรนด์ต่างๆ ในส่วนของราคาทีประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกทีสุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ0 งตามอัธยาศัย
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเป็ ดปักกิง
จากนั0น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก Tao Garden Hotel 4*หรือเทียบเท่ า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที 15 เม.ย. 62 ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน5 ตึก) – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน5 ตึก) เพือให้ท่านได้ ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
ศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน
ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทําหน้าทีกันการสันสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั0งระบบ
ป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ทีมีความเร็ ว 1,010
เมตรต่อนาที นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ซึ งเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพ สิ งของต่างๆ ที เป็ นประวัติแทบ
ทั0งหมดเกี ยวกับท่ านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั0งแต่สมัยทียังเป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาํ แหน่งผูน้ าํ
ประเทศ จากนั0นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือตรวจเช็คสัมภาระและความเรี ยบร้อยก่อนการเดินทางกลับ
14.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที TG 633
16.50 น.
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************
เงือนไขและราคา
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ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักท่ านเดียว
จ่ ายเพิม

11 – 15 APR’19

31,999

31,999

31,999

30,999

4,000

****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่ าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่ าน****
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายทีได้ รวมราคาร้ านขายสินค้ าทีท่ านต้ องเยียมชม จํานวนทั5งหมด 4 ร้ าน คือ ร้ านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop -ร้ านชา ตามทีระบุไว้ ในโปรแกรมซึงมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลูกค้ าทุกท่ านทราบว่ า ทุก
ร้ านค้ ามีความจําเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสินค้ าหรือไม่น5ันขึน5 อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า ไม่มกี าร
บังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ ไม่ ต้องการเข้ าเยียมชมร้ านค้ าทีกล่ าวมาข้ างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวน
สิทธิlในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึน5 จากท่ าน จํานวน 2,500 NTD./ท่ าน
* หมายเหตุ เก็บพาสปอร์ ตภายในวันที 9 เมษายน 2562 เพือทําเช็คอินล่ วงหน้ าค่ ะ
**กรุณาอ่ านสักนิดก่ อนจอง เนืองจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั0น สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดินทาง
ทัวไปเท่านั0น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดิ นทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื องจากหนังสื อเดิ นทาง
ข้าราชการไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืนวีซ่าเท่ านั5นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั
ในวันจองทัวร์ และหากวันทีเดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มทีให้สาํ เนากับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดินทางประเภทอืนมาใช้
โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสื อเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทาง
บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั0งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้
ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานี5 รวมภาษีนํา5 มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิมขึน5 หลังจาก
วันที 01 มีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสือข้ าราชการเดินทางต้ องยืนวีซ่าเท่ านั5น**
สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้ วย

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิBทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
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2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิBในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิBในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิBในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวc โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัวc โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั0ง มิฉะนั0น
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั0งสิ0น
6. ทัวร์น0 ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ ปตามทีระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิBในการคืนเงินในส่วน
ทีท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนืองจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง# นี#ขึ#นอยู่กบั การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่ วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญมาสามารถคินเป็ นเงินได้
อัตรานีร5 วม
1. ค่าตัวc เครื องบิน ชั0นนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่ สามารถระบุทนัี งบนเครืองได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่ านต่ อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นํา5 หนักรวมกันไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั0งนี0ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้
กับ
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ0นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกัน
ชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรี5 วม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่ าน /ทิป (ลูกค้ าเด็กชําระเงินเท่ าผู้ใหญ่ ), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ0าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30
กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ0น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมีค่าทีสูญหายใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํ0ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึ0นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
FJLSK 03 TG 12-01-62

เงือนไขในการสํารองทีนัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระงวดแรก 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนาหนังสือเดินทาง
ทีมีอายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเดินทาง
-งวดทีสอง ก่ อนเดินทาง 30 วัน
การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นวี
ื ซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทําการขึ0นไป คืนเงินทั0งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ0นไป คืนเงินทั0งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการขึ0นไป ขอสงวนสิ ทธิBคืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิBยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทาง
ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านและในกรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น0 ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั0งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิBทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น0 ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองตัวV เครืองบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างทีทางสายการบิน (กรณี ทีบัตรโดยสารสามารถเปลียนได้) และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดิ นทางและได้ดาํ เนิ นการออกตัวc เครื องบิ นไปแล้ว
(กรณี ตวcั REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั0น
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ0นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิB
ในการ
ปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ0าร้อน บริ การให้ฟรี
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การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผูส้ ูงอายุทีมีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท0 งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สําหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสีนํา5 เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี5
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 นิ0ว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ0นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติxกเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ 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 เท่านั0น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ มทํางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทั0งเซ็นชือรับรอง
สําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั0น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั0งเซ็นชือรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนา
ทุกฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึงและต้องทําจดหมายชี0แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อม
ทั0งแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา

FJLSK 03 TG 12-01-62

* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ 0 นั เช่น สําเนาใบ
หย่า พร้อมทั0งบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้
การปกครองของผูน้ 0 นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั0งเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ0นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่านซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางที มีความชํานาญโดยจัดหาโรงแรมที พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที
ท่ องเที ยวพร้ อมทั0งการสัมมนา ดู งาน เพือความสะดวกสบายและเกิ ด ประโยชน์สู งสุ ด ในการเดิ น ทาง ทั0งนี0 ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถ
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) ซึงอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทั0งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครองและประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ ทีรับประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื0นทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทั0งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั0งนี0การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึงร่ วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
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