วันที่แรก
05.30 น.

08.35 น.
13.15 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ถ่ ายรู ปคู่ตกึ ไทเป101(ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึกชั้น89)ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต-แช่ นา้ แร่ ส่วนตัว
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์
S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่
CI 838 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ระหว่างการเดินทาง
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากร เรี ยบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็ นเมืองหลวง
ของไต้ หวัน นาท่ าน ถ่ ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรู ปกับนวัตกรรม
ด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป 101 มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการ
ออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทาหน้าที่กนั การ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดู
คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน จากนั้นให้ท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นไนท์มาร์เก็ตสาย
แรกของเมืองไทเปและไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเปมีอายุกว่า 200 ปี และยังเป็ น
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คา่

จุดเริ่ มต้นของความเจริ ญของเมืองไทเป เมื่อครั้งที่ชาวฮัน่ เริ่ มอพยพมาจากจีนเพื่อมาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะ
ไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง
อิสระอาหารค่า เพื่อไม่รบกวนเวลาในการชมตลาด จนถึงเวลานัดหมาย
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางเข้าสู่ ที่ พ ัก EASTERN HOTEL&RESORTS 4* หรื อ เที ยบเท่ า ให้ท่ านได้
พักผ่อน แช่ นา้ แร่ ส่วนตัวภายในห้ องพัก

วันที่สอง
เช้ า

เทีย่ ง

คา่
วันที่สาม
เช้ า

เทีย่ ง

ฟาร์ มแกะชิงจิง้ -ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่ านเดิ นทางสู่ ฟาร์ มแกะชิ งจิ้ง ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์ มและ
ใกล้ชิ ด ธรรมชาติ ที่ น่ า รื่ น รมย์ บรรยายกาสที่ เงี ย บสงบและภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม ที่ นี่ จึ ง ได้ชื่ อ ว่ า
“สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน ” ภายในฟาร์ มมี การปลูกผลไม้เมื องหนาวมากมายอาทิ กี วี่ ลูกแพร์ ลูก
พลัม และลูกพีช มีสวนดอกไม้ก่ ึงเขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และดอกแคลลาลิลลี่ และการแสดง
ของสัตว์นานาพันธุ์ สัมผัสน้องแกะอย่างใกล้ชิดซึ่ งถือเป็ นไฮไลท์
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพเิ ศษปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารน าท่ าน ล่ อ งเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริยัน จั น ทรา ซึ่ งมี ค วามงดงามราวกับ ภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ าสู่ ยอดเขา ที่
นับจากความสู งระดับ 600-2000 เมตร มี ความยาว 33 กิ โลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มีภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบ ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะ
ว่า “สุ ริยัน-จันทรา” นาท่านนมัสการรู ปปั้นพระถังซั มจั๋ง ที่ได้อญั เชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนก
วง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นาท่านนมัสการศาลเจ้ าขงจื๊ อและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ นาท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อ
และมีคุณภาพของไต้หวัน จากนั้นช้อปปิ้ ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจง
และเป็ นถนนคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
อิสระอาหารค่า เพื่อไม่รบกวนเวลาในการชมตลาด จนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหารจากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั CITY RESORT 4* ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เมืองไทเป-ร้ านพายสั บปะรด-Cosmetic shop-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้ อ
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรดชื่ อดัง จากนั้นนาท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อเครื่ องสาอางและสิ นค้าเกี่ ยวกับความงามอื่ นที่ ได้รับความนิ ยมที่ ข้ ึ นชื่ อและจาพวก ยา/
น้ ามันนวด
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหาร อาหารจีนพืน้ เมือง
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพสิ่ งของต่างๆ ที่ เป็ น
ประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่ านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุ นยัดเซ็นจนท่าน
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วันที่สี่
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น
22.25
01.15

ได้กา้ วมาสู่ ตาแหน่งผูน้ าประเทศ จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามส
แควร์ เมืองไทย มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ ้อต่าง
อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ ชื่ อ ดัง ของญี่ ป่ ุ น รวมทั้ ง ยี่ ห้ อ ต่ า งๆ เช่ น , NEW BALANCE ,
PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่ วนของราคาที่ ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่ สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า เพื่อไม่รบกวนเวลาในการชมตลาด จนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั WELL GARDEN HOTEL 4* ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้ น-Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร ชมศู น ย์ GERMANIUM เป็ นสร้ อ ยที่ มี พ ลังพิ เศษช่ วยปรั บ สภาพประจุ ล บ และบวกใน
ร่ างกายให้ร่างกายสมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนา
ท่ านสู่ อุท ยานเหย่ ห ลิว จุ ดเหนื อสุ ดของไต้ห วัน มี ล ักษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล ที่ นี่
ชายหาดมีชื่อเสี ยงและเต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่ งเกิดจากการกัดกร่ อนของน้ า
ทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหิ น
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่ าจิ่วเฟิ้ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ้ นเคย
เป็ นแหล่งเหมื องทอง ที่ มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุ บนั เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สาคัญแห่ งหนึ่ ง
เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดิ น เก่ าแก่ ที่ มี ชื่อเสี ยงที่ สุ ดในไต้ห วัน จากนั้น ให้ท่ านได้เพลิ ดเพลิ น
บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่ นชมวิวทิวทัศน์
รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง Mitsui Outlet Park
ซึ่ งเป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ที่มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยีห่ อ้ และยังมีร้านค้าโซนอาหาร
มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชม เลือกชิมตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า เพื่อไม่ รบกวนเวลาช็อปปิ้ ง
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI 837
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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เงื่อนไขและราคา

ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

พักท่ านเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

21 – 24 Jun’18

16,900

16,900

16,900

2,500

22-25 Jun’18

16,900

16,900

16,900

2,500

23 – 26 Jun’18

16,900

16,900

16,900

2,500

27-30 Jun’18

16,900

16,900

16,900

2,500

28Jun-01Jul’18

16,900

16,900

16,900

2,500

29Jun-02Jul’18

16,900

16,900

16,900

2,500

07 – 10 JUL’18

17,900

17,900

17,900

2,500

13 – 16 JUL’18

17,900

17,900

17,900

2,500

18 – 21 JUL’18

17,900

17,900

17,900

2,500

21 – 24 JUL’18

17,900

17,900

17,900

2,500

26 – 29 JUL’18

17,900

17,900

17,900

2,500

27 – 30 JUL’18

20,900

20,900

20,900

2,500

02 – 05 AUG’18

17,900

17,900

17,900

2,500

02 – 05 SEP’18

17,900

17,900

17,900

2,500

15 – 18 SEP’18

17,900

17,900

17,900

2,500

22 – 25 SEP’18

17,900

17,900

17,900

2,500

29SEP-02OCT’18

17,900

17,900

17,900

2,500

06 – 09 OCT’18

20,900

20,900

20,900

2,500

13 – 16 OCT’18

21,900

21,900

21,900

2,500

17 – 20 OCT’18

20,900

20,900

20,900

2,500

20 – 23 OCT’18

21,900

21,900

21,900

2,500

25 – 28 OCT’18

20,900

20,900

20,900

2,500

01 – 04 NOV’18

20,900

20,900

20,900

2,500

08 – 11 NOV’18

20,900

20,900

20,900

2,500

22 – 25 NOV’18

20,900

20,900

20,900

2,500

29NOV – 02DEC’18

20,900

20,900

20,900

2,500

07 – 10 DEC’18

21,900

21,900

21,900

2,500

13 – 16 DEC’18

20,900

20,900

20,900

2,500
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20 – 23 DEC’18

20,900

20,900

20,900

2,500

****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่ าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 800 NTD/ทริป/ท่ าน****
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายทีไ่ ด้ รวมราคาร้ านขายสิ นค้ าทีท่ ่ านต้ องเยีย่ มชม จานวนทั้งหมด 4 ร้ าน คือ
ร้ านขนมพายสั บปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้ านชา ตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่ อราคาทัวร์ ทาง
บริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลูกค้ าทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจาเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสิ นค้ า
หรื อไม่ น้ันขึน้ อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า ไม่ มกี ารบังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ ไม่ ต้องการเข้ าเยีย่ ม
ชมร้ านค้ าที่กล่าวมาข้ างต้ น หรื อ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ าน
จานวน 2,500 NTD./ท่ าน
**กรุณาอ่านสั กนิดก่อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียง
หนังสื อเดินทางทัว่ ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า
เนื่องจาก หนังสื อเดินทางข้าราชการไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่าน
ใดส่ งสาเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และหากวันที่เดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาเนา
กับทางบริ ษทั ไว้ หรื อนาหนังสื อเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสื อ
เดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่าน
โดนปฏิเสธจากสายการบินหรื อตารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุ ณา
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ราคานีร้ วมภาษีนา้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิม่ ขึน้ หลังจาก
วันที่ 1 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 20 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้น**
สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
6. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
คืนเงินในส่ วน
ที่ท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนื่องจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่ สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินได้
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่ าน ต่ อ 1 ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 2 ใบ (นา้ หนักรวมไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่
มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ู งอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ น
ข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

อัตราไม่ นีร้ วม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่
ความ
ประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าน้ าหนักเกินจากสายการบินกาหนด เกินกว่า
30 กิโลกรัมและมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุ ดหรื อ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (หากมีการเก็บเพิ่มในอนาคต)
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เงื่อนไขในการสารองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมสาเนาหนังสื อเดินทางและชาระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทาการจอง
สาเนาหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
- งวดทีส่ อง ก่ อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสาหรับการจอง
* สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 ขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/
หรื อผูร้ ่ วมเดินทางในคณะ ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน กรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณี น้ ี
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่ งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้
ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ทางสายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
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2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้ าร้อน ให้บริ การฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ู งอายุที่มีโรคประจาตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สาหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่มสี นา้ เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปัจจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) 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 ดิ นทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่ วน พร้อมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสาเนาทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
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* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มเี กียรติที่ร่วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ ท่องเที่ ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดู งาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ , รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ลและ / หรื อส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู ้
มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯมีความคุม้ ครอง
และประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทางไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี
สิ่ งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึ งถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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