วันทีหนึง 11 เม.ย 62

สนามบินสุ วรรณภูม-ิ สนามบินเกาสง-สถานีรถไฟFORMOSA BOULAVARD-ลิวเหอไนท์ มาร์ เก็ต

08.00 น. พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั#น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์D
สายการบิน THAI SMILEเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
10.00 น.นําท่านออกเดินทางสู่นครเกาสงประเทศไต้หวันโดยสายการบินTHAI SMILEเทียวบินทีTG2688
(มีอาหารและเครื องดืมบริ การบนเครื อง)
14.20 น.
ถึงท่ าอากาศยานเกาสงประเทศไต้หวันหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้วรถโค้ชปรับอากาศ
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รอรับเพือนําท่านสู่สถานีรถไฟFORMOSA BOULAVARDซึงเป็ นสถานีรถไฟทีถูกจัดให้ความสวยงามติดอันดับโลก เป็ น
ประติมากรรมกระจกสี กลางแจ้งทีใหญ่ทีสุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดม 30 เมตร ทําให้แสงธรรมชาติสามารถส่อง
ผ่านเข้ามาทัวภายในบริ เวณอาคาร โดมกระจกสี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุท# งั สี ของ
ธรรมชาติ ทั#งดิน นํ#า ลม ไฟและด้วยประติมากรรมนี#เอง ทีทําให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอันดับ สถานีรถไฟใต้ดินทีสวยทีสุด
ในโลกจากนั#นนําท่านสู่ช้อปปิ- งตลาดลิวเหอไนท์ มาร์ เก็ตเป็ นตลาดทีมีชือเสี ยงทีสุดของเมืองเกาสงทีมีขายทุกสิ งอย่างตั#งแต่
ของกินเล่นอาหารเครื องดืมคาเฟ่ ของเล่นของสะสมของฝากของทีระลึกเสื# อผ้ารองเท้ากระเป๋ าข้าวของเครื องใช้ต่างๆ
โดยเฉพาะอาหารท้องถินทีทํามาจากอาหารทะเลเพราะเกาสงเป็ นเมืองท่าติดทะเลให้ท่านได้อิสระช้อปปิ# งตามอัธยาศัยจนถึง
เวลานัดพบ
รับประทานอาหารเย็นณ ร้ านอาหารสเต็ก + บาร์ สลัด
เย็น
จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ทีพักE-DA ROYAL HOTEL4*หรื อเทียบเท่า
วันทีสอง 12 เม.ย 62 วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET-ฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณโรงแรมทีพัก
หลังอาหารจากนั#นนําท่านเดินทางสู่วดั ฝอกวงซานซึงเป็ น 1 ใน 4 วัดใหญ่ทีสุดของไต้หวันประจําภาคใต้ชมพระอุโบสถ
พระพุทธรู ป 14,800 องค์ทีสามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คนไฮไลท์ของทีนีคือพระพุทธรู ปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร
ประดิษฐานโดดเด่นอยูบ่ นเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรู ปอีก 480 องค์ซึงเราสามารถเดินขึ#นไปกราบไหว้สกั การะขอพรได้
เทียง
อิสระรับประทานอาหารทีสวนสนุก
หลังอาหารนําท่านสู่อาณาจักรE DA WORLDให้ท่านได้เล่นเครื องเล่นในดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัยบนเนื#อทีกว่า
8,600 ตารางเมตรมีร้านค้าถึง 123 พร้อมทั#งรวบรวมภัตตาคารชือดังท่านทีชืนชอบมีโซนOUTLET MALLขนาดใหญ่เป็ นแหล่ง
รวมสิ นค้าแบรนด์ดงั ชั#นนําของโลก, รวบรวมร้านค้าสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 300 แบรนด์อาทิGucci, YSL, A/X, DKNY, Tommy
Hilfiger, และPolo Ralph Lauren... และอืนๆให้ท่านได้เลือกช้อปปิ# งตามอัธยาศัยจากนั#นนําท่านช้อปปิ# ง
ตลาดฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ตเป็ นตลาดทีมีชือเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดินทีมีร้านค้าครบครันเช่นอาหารทานเล่น
สไตล์ไต้หวันให้ท่านอิสระช้อปปิ# งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดพบ
เย็น
รับประทานอาหารเย็นณ ร้ านอาหารเมนูบุฟเฟ่ ต์ สุ กชี- าบู
จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ทีพักCITY RESORT4*หรื อเทียบเท่า
วันทีสาม 13 เม.ย 62 ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั:ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสั บปะรด-ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึน- ตึก)
เช้ า

เทียง

รับประทานอาหารเช้ า ณโรงแรมทีพัก
หลังอาหารนําท่านล่ องเรือชมความงามทะเลสาบสุ ริยนั จันทราซึงมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรี ยบเสมือน
สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี# ยวซึงเป็ นทีมาของนามอันไพเราะว่า
“สุริยนั -จันทรา”นําท่านนมัสการรู ปปั# นของพระถังซัมจัง: ทีประดิษฐานทีวัดเสวียนกวงนมัสการศาลเจ้าขงจื#อและศาลเจ้า
กวนอูณวัดเหวินหวู่ซึงถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซือสัตย์นาํ ท่านแวะชิมชาอู่หลงพันธุ์ดีทีปลูกบน
ภูเขาสูงอันขึ#นชือและมีคุณภาพของไต้หวัน
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษอาหารจีนจักพรรดิ
หลังอาหารนําท่านสู่นครไทเปให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื#อขนมยอดนิยมของไต้หวันร้ านขนมพายสับปะรดชือดังเพือให้
ทุกท่านเลือกซื#อของฝากอันขึ#นชือของไต้หวัน จากนั#นนําท่านชมตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึน- ตึก)เพือให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวันตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตรได้รับการออกแบบ
โดยวิศวกรชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทําหน้าทีกันการสันสะเทือนของแผ่นดินไหว
และมีการตั#งระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดีตวั อาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์เร็ วด้วย
ความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาที
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เย็น

รับประทานอาหารเย็นณ ร้ านอาหารเมนูพเิ ศษเสียวหลงเปา
จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ทีพักTAO GARDENHOTEL4*หรื อเทียบเท่า
วันทีสี 14 เม.ย 62
ร้ านเครืองสําอาง-อุทยานเย่ หลิว-หมู่บ้านจิวเฟิ น-ร้ านสร้ อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมินติง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณโรงแรมทีพัก
หลังอาหารนําท่านช้ อปปิ- งเครืองสําอางค์ ราคาถูกทีได้รับความนิยมรวมถึงพวกยา/นํ#ามันและยานวดทีขึ#นชือของไต้หวัน
จากนั#นนําท่านเดินทางสู่อุทยานเหย่ หลิวจุดเหนือสุดของไต้หวันมีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็ นชายหาดที
มีชือเสี ยงเต็มไปด้วยโขดหิ นทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงามซึงเกิดจากการกัดกร่ อนของนํ#าทะเลลมทะเลและการเคลือนตัว
ของเปลือกโลกเมือหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหิ นและมีหินทีเป็ นLandmark ของทีนีคือหินเศียรราชินี
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ร้ านอาหารเมนูก้ งุ มังกรซีฟู้ด
หลังอาหารนําท่านสัมผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิวเฟิ- นทีตั#งอยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจิวเฟิ# นเคยเป็ นแหล่งเหมืองทองทีมี
ชือเสี ยงตั#งแต่สมัยโบราณปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงและเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสี ยงทีสุดใน
ไต้หวันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั#งเดิมของร้านค้าร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชืนชมวิว
ทิวทัศน์รวมทั#งเลือกชิมและซื#อชาจากร้านค้าทีมีอยูม่ ากมายอีกด้วย จากนั#นเดินทางสู่ศูนย์Germaniumซึงเป็ นสร้อยทีมีพลัง
พิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบบวกในร่ างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิ ตดีช่วยให้ร่ายกายสดชืนลดอาการปวดเมือย
จากนั#นนําท่านช้ อปปิ- งตลาดซีเหมินติงหรื อทีคนไทยเรี ยกว่าสยามสแควร์เมืองไทยมีท# งั แหล่งเสื# อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น
กระเป๋ าของฝากคนทีท่านรักรองเท้ายีห้อต่างอาทิOnitsuka Tigerแบรนด์ดงั ของญีปุ่ นรวมทั#งยีห้อต่างๆเช่นNew Balance,
Puma, Adidas, Nikeในส่ วนของราคาทีประเทศไต้หวันนั#นจะมีราคาถูกกว่าให้ท่านอิสระช้อปปิ# งตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็นณ ร้ านอาหารเมนูพเิ ศษเป็ ดปักกิง
จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ทีพักTAO GARDEN HOTEL 4*หรื อเทียบเท่า
อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-เดินทางกลับกรุ งเทพ
วันทีห้ า 15 เม.ย 62
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณโรงแรมทีพัก
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็คซึงเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพสิ งของต่างๆทีเป็ นประวัติแทบทั#งหมด
เกียวกับท่านนายพลเจียงไคเช็คตั#งแต่สมัยทียังเป็ นลูกศิษย์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศ จากนั#นนํา
ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
14.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYSเทียวบินที TG 633
16.50 น.
ถึงท่ าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
#################################################################################################
เงือนไขและราคา
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’18

30,999

30,999

30,999

29,999

3,700

****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่ าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 1,000NTD/ทริป/ท่ าน****
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า
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หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้นเป็ นราคาขายทีได้ รวมราคาร้ านขายสินค้ าทีท่ านต้ องเยียมชม จํานวนทั-งหมด 4 ร้ าน คือ ร้ านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop –ร้ านชา-ศู นย์ GERMANIUM ตามทีระบุไว้ ในโปรแกรมซึงมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลูกค้ าทุก
ท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจําเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสินค้ าหรือไม่ น-นั ขึน- อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า
ไม่ มกี ารบังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ ไม่ ต้องการเข้ าเยียมชมร้ านค้ าทีกล่ าวมาข้ างต้ น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวน
สิทธิhในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึน- จากท่ าน จํานวน 2,500 NTD./ท่ าน
**กรุณาอ่ านสักนิดก่ อนจองเนืองจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั#น สามารถใช้ได้เพียงหนังสื อเดินทางทัวไป
เท่านั#น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื องจากหนังสื อเดินทางข้าราชการไทย
ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืนวีซ่าเท่ านั-นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ )หากท่านใดส่ งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และ
หากวันทีเดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มทีให้สาํ เนากับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดินทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั
ทราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสื อเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ
ได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั#งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุ ณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานี- รวมภาษีนํา- มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิมขึน- หลังจาก
วันที 01 มีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสือข้ าราชการเดินทางต้ องยืนวีซ่าเท่ านั-น**
สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดา
แนบมาด้ วย

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิUทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิUในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิUในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิUในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวV โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัวV โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั#ง มิฉะนั#น
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั#งสิ#น
6. ทัวร์น# ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ ปตามทีระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิUในการคืนเงินในส่วนที
ท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนืองจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง# นี#ขึ#นอยู่กบั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่ วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญมาสามารถคินเป็ นเงินได้
อัตรานีร- วม
1. ค่าตัวV เครื องบิน ชั#นนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
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(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 (นํา- หนักรวมกันไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั#งนี#ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ#นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
ชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรี- วม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่ าน /ทิป (ลูกค้ าเด็กชําระเงินเท่ าผู้ใหญ่ ),ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ#าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30กิโลกรัมและ
มากกว่า 1 ชิ#น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํ#ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึ#นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

เงือนไขในการสํารองทีนัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระงวดแรก10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจองพร้ อมสําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุ
เหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเดินทาง
-งวดทีสอง ก่ อนเดินทาง 30 วัน
การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นวี
ื ซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันทําการขึ#นไป คืนเงินทั#งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันทําการขึ#นไป คืนเงินทั#งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการขึ#นไป ขอสงวนสิ ทธิUคืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิUยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านและในกรณีคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น# ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท# งั หมด
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
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2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิUทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น# ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองตัว: เครืองบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วน
ต่างทีทางสายการบิน (กรณี ทีบัตรโดยสารสามารถเปลียนได้) และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที นังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กําหนด ซึงทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัวV เครื องบินไปแล้ว (กรณี ตวVั REFUND
ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั#น
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ#นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิUในการ
ปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifiหรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ#าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุทีมี
โรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท# งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สําหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสีนํา- เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี1.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 นิ#ว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ#นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน ,สติwกเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่าย
สําเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืนขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั#น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ มทํางาน
FJLSK 04 TG (12-01-19)

- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทั#งเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั#น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั#งเซ็นชือรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนาทุก
ฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึงและต้องทําจดหมายชี#แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทั#ง
แนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ # นั เช่น สําเนาใบหย่า
พร้อมทั#งบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของผูน้ # นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั#งเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ#นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่านซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางทีมีความชํานาญโดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะและสถานทีท่องเทียว
พร้อมทั#งการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั#งนี# ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุ
หรื อความเสี ยหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน,
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการ
เดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อส่ วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ี
อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ งอยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทั#งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครองและประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั
ฯ ทีรับประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ
เข้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื#นทีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตาม
ความจําเป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทั#งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั#งนี# การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถื อและคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึงร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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