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ราคาเริ่ มต้น

22,999

COSMETIC
SHOP

วันที่แรก
05.30
07.55
11.50

กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูม-ิ สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซาจั๋ง
วัดเหวิน่ อู่-เมืองเจียอี้
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน
THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อย
แล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับ (อาหารว่าง แซนวิส+น้าผลไม้ )
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิ วทัศน์สองข้าง
ทางที่ สวยงาม จากนั้น นาท่า น ล่ อ งเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยัน จัน ทรา ซึ่ งมี ค วามงดงามราวกับ ภาพวาด
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คา่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของ
นามอันไพเราะว่า “สุ ริยัน-จันทรา” นาท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซาจัง๋ ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง
เมื่อปี ค.ศ. 1965 นาท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญาและ
เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ จากนั้นนาท่านนาท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
รับประทานอาหารคา่ เมนูพเิ ศษ ปลาประธานาธิบดี
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั MAISON DE CHINE CHIAYI 4* หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้าแร่ ส่วนตัว5ดาว
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึ่ งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่ สาคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะ
ไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่นชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความ
สวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
หลังจากนั้นแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เป็ นอาหารจีนสไตล์ พนื้ เมือง
หลัง รั บ ประทานอาหาร นาท่านแวะชิ ม ชาอู่ ห ลง บนภูเ ขาสู ง อันขึ้ นชื่ อ ของไต้หวัน นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไถจง
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
รับประทานอาหารคา่ เมนูพเิ ศษ เมนูพเิ ศษ สเต็ก+สลัดบาร์
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ที่พกั FRESH FILEDS 5* ให้ท่าน แช่ น้าแร่ ส่วนตัวภายในห้ องพัก
ชิมพายสั บปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพธิ ภัณฑ์ก้ กู ง-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป101-(ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก)ตลาดซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านนาท่านเดินทางสู่ไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อนท่านแวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิยม
ของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรดเหวยเก๋ อ ซื่ อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
จากนั้นนาท่าน ชมศูนย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ งสามารถปรับสภาพประจุลบ
บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพเิ ศษ จิงผิง เสี่ ยวหลงเปา
หลังอาหาร นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ก้ กู ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติ
ยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่ งของล้ าค่าทางประวัติศาสตร์ มีอยูท่ ี่นี่จานวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จน
ต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่ งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็ นภาพวาดเครื่ องปั้นดินเผา
เครื่ องทองสาริ ดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องถมของจีน หรื อ
Cloisonné หรื อการลงยาทองแบบอิสลา นาท่ านช้ อปปิ้ งเครื่องสาอางราคาถูก ที่ได้รับความนิยมหรื อรวมทั้งพวกยา/
น้ ามันและยานวดที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน นาท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก)เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรู ปกับ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร
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17.30
20.05
22.50

ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทาหน้าที่กนั การ
สัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8
ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาที หลังจากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซี
เหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคน
ที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ ต่างๆ เช่น, NEW
BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ เมนูพเิ ศษ พระกระโดดกาแพง
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ที่พกั TAO GADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า
หมู่บ้านจิว่ เฟิ่ น-อุทยานเหย่ หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุ วรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่ าจิ่วเฟิ่ น ที่ต้ งั อยู่บริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่ วเฟิ น เป็ น
แหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็ น
ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของ
ชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยง เมนูพเิ ศษ อาหารซีฟู้ดสไตล์ ไต้หวัน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไป อุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล
เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่ อนของน้ าทะเล ลมทะเล
และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหิ น หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่ งเป็ นแหล่งรวม รู ปภาพ สิ่ งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง
ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ตาแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยน
เวรทหารรักษาการหน้ารู้ป้ ันท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
นาทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635
ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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เงือ่ นไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริ ม

พักท่ านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

18 – 21 JAN’18

22,999

22,999

22,999

22,999

4,200

25 – 28 JAN’18

22,999

22,999

22,999

22,999

4,200

01 – 04 FEB’18

22,999

22,999

22,999

22,999

4,200

08 – 11 FEB’18

22,999

22,999

22,999

22,999

4,200

22 – 25 FEB’18

22,999

22,999

22,999

22,999

4,200

22 – 25 MAR’18

23,999

23,999

23,999

23,999

4,200

29 MAR-01 APR’18

23,999

23,999

23,999

23,999

4,200

05 – 08 APR’18

24,999

24,999

24,999

24,999

4,200

06 – 09 APR’18

23,999

23,999

23,999

23,999

4,200

26 – 29 APR’18

23,999

23,999

23,999

23,999

4,200

**กรุ ณาอ่ านสักนิดก่ อนจอง เนื่ องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้แต่หนังสื อเดินทางทัว่ ไป หากท่านใดใช้
หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื่องจาก หนังสื อเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยืน่ วี ซ่าเท่านั้นถึ งสามารถ
เข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่ งสาเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาเนากับทาง
บริ ษทั หรื อ นาหนังสื อเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฎิเสธ จาก
สายการบิน หรื อตารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ และอายุของหนังสื อเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจาก
วันที่เดินทางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อเดินทางของตัวท่านเอง

ราคานี้ รวมภาษีนา้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึน้ หลังจาก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**

**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้ าราชการ ไม่ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสือข้ าราชการเดินทางต้อง ยืน่ วีซ่าเท่านั้น**
สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
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หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ที่มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่ วมเดินทางด้วย
โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
2. ประสงค์อยูต่ ่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ าหนัก 30 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
11. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ ม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ู งอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
2. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง,ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบิน
กาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีช่ ารุ ดหรื อของมี
ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

เงื่อนไขในการสารองทีน่ ั่ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนาพาสสปอร์ ตชาระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง

พร้ อมสาเนาหนังสื อเดินทาง ทีม่ ี

อายุเหลืออย่ างน้ อย 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
-งวดทีส่ อง ก่ อนเดินทาง 21 วัน
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การยกเลิกสาหรับการจอง
* สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* เปลี่ยนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะ
ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรื อคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้นล
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าซึ่ งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมสาหรับเรื่องตัว๋ เครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการ
บิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก
การเดินทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้ าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจาตัว
ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สาหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสี น้าเงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่า
ด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ ว จานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่าย
สาเนา) 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 ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- 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 ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตร
ประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้ง
บันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อ
รับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้ร่วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้ง
การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิด
จากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดง
เหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้า น
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะ
ยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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