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วันที่แรก
24.00

วันที่สอง

03.30

08.00

เที่ยง

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8
สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการ
เดินทาง
สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน –นั่ง
รถไฟชมสวนสนพันปี -ชิมชาอู่หลง
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR
เที่ยวบินที่ SL 398 (ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งได้ สายการบินเป็ นผู้
กาหนด (RANDOM SEAT)
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับ(อาหารว่ าง แซนวิส+
น้าผลไม้ ) จากนั้น นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจี้ยอี้ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของอุทยานอาลีซาน
ระหว่างทางให้ท่าน ชมทัศนียภาพที่แสนสวยสองข้างทางของต้นไม้ใหญ่
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนู อาหารจีนสไตล์ พนื้ เมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่ สาคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของ
เกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นาท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่น
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ชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ซึ่ งต้นสนแต่ล ะต้นมี อายุมากกว่าร้อ ยปี ให้ท่านได้ชื่นชม
ธรรมชาติ และ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก หลังจากนั้นแวะชิม ชาอู่หลง บนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อของไต้หวัน สมควรแก่
เวลา นาท่านเดินทางสู่ลงจากเขาเพือ่ นาท่านสู่ร้านอาหารเย็น
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหาร เมนู อาหารจีนสไตล์ พนื้ เมือง
จากนั้นนาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL 3* หรื อเทียบเท่า
ให้ท่านได้พกั ผ่อน
วันที่สาม เมืองไถจง –ฟาร์ มแกะชิงจิง้ - ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา- วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่–ฟ๋ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้
ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มแกะชิ งจิ้ง ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงาม
ของฟาร์ มและใกล้ชิดธรรมชาติที่น่ารื่ นรม บรรยายกาศที่เงียบสงบ และภูมิ ทศั น์ที่สวยงามที่นี่จึงได้ชือ ว่า
“สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมายอาทิ กีวี่ ลูกแพร์ ลูกพลัม และ
ลูกพีช มีสวนดอกไม้ก่ ึงเขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิ ลลี่ และดอกแคลลาลิ ลลี่ ให้ท่านถ่ายรู ปทิวทัศน์อ ัน
สวยงามของฟาร์มชิงจิ้ง
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนู อาหารจีนสไตล์ พนื้ เมือง
หลังอาหาร นาท่าน ล่ องเรือชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ น
ที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยัน-จันทรา” จากนั้น นาท่าน นมัสการรู ปปั้น ของพระถังซาจั๋ง ที่ประดิษฐานที่
วัดเสวียนกง จากนั้น นาท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นาท่าน ช้อปปิ้ ง ตลาดฟ๋ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมือง
ไถจงและเป็ นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจาหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
เย็น
อิสระอาหารคา่
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั IN HOUSE HOTEL 4* หรือเทียบเท่ าให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
เช้ า

ร้ านขนมพายสั บปะรด-ศูนย์ Germanium – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น - อุทยานเหย่ หลิ่ว- ผิงซีปล่อย
โคมลอย (ไม่ รวมค่าโคมลอย) – เมืองยีหลานเจียวซี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อนาท่านแวะชิมและเลือกซื้ อขนม
ยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรดเหวยเก๋ อ ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้นชื่อของ
ไต้หวัน จากนั้นนาท่าน ชมศู นย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ งสามารถ
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เที่ยง

เย็น

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

ปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชื่น
ลดอาการปวดเมื่อย
รับประทานอาหารเที่ยง เมนู บุฟเฟต์ เทปันยากิ
จากนั้น นาท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่ าจิ่วเฟิ่ น ที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ น เป็ นแหล่ง
เหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะ
เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
จากนั้นนาท่านเดินทางไป ยัง อุทยานเหย่ หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไป
ในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่ อนของ
น้ าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหิน
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (ไม่ รวมค่าโคมลอย) ซึ่งเป็ นเมืองที่มีเทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky
Lantern Festival) กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งผูค้ นส่วนใหญ่รู้กนั ดีวา่ เทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ของชาวจีนก็คือ
“เทศกาลตรุ ษจีน” และที่กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึ้นไปสว่างไสวอยูก่ ลาง
ท้องฟ้ ายามค่าคืนพร้อมใจเขียนคาอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอย
หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ นึ โดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้านการทหารคนสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซีน้ นั ประเพณี การปล่อยโคม
ลอยเริ่ มขึ้นเมื่อหลายร้อยปี ก่อนหน้านี้ เมื่อมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึ้นบนภูเขา โดยชาวบ้านจะซ่อนตัวอยูใ่ นบ้าน
และจะปล่อยโคมลอยเพือ่ เป็ นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยแล้ว หลังกลุ่มโจรจากไป นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึก
จากร้านค้าให้ท่านได้ซ้ือเป็ นของที่ระลึก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ ไต้ หวัน
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่เมืองยีหลาน ซึ่งเป็ นเขตพืน้ ทีท่ ี่มีน้าพุร้อนธรรมชาติ เพือ่ ให้ท่านเข้า
สู่ที่ พัก SUN SPRING RESORT 4* หรือเทียบเท่ าให้ ท่านได้พักผ่ อน แช่ น้าแร่ ภายในห้ องพัก
นั่งรถไฟสู่ เมืองฮัวเหลียน-อุทยานแห่ งชาติทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ เมืองยีหลาน-เถา
หยวนไนท์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหาร นาท่าน นั่งรถไฟเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง
นาท่าน เดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรื อ ไท่ หรู่ เก๋ อ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณรอยต่อของอาเภอ ฮวาเหลียน อาเภอไถจง
และอาเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้อที่รวม 9.3 หมื่นเฮคตาร์ เป็ น
อุทยานที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของไต้หวัน คาว่า ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมาย
ว่าภูเขาที่ยงิ่ ใหญ่ ภายในอุทยานประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิตจานวนมาก และหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัด
เซาะของธารน้ าเป็ นเวลานานนับล้านปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
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คา่

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

คา่
วันที่เจ็ด
เช้ า
07.00
10.55

14.20

หลังอาหาร นาท่านนั่งรถไฟ เดินทางกลับสู่เมืองยีหลาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์มาเก็ตซึ่งเป็ น
ถนนสายสาหรับขายอาหารเครื่ องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวัน
อิสระอาหารคา่
จากนั้นนาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN 3.5* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้
พักผ่อน
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึกชั้น89)- อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ ค-ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ร้านCOSMETIC SHOP เพือ่ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องสาอางค์ช้ นั นาของไต้หวัน นา
ท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก) เพือ่ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของไต้หวันสัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาว
ไต้หวัน
นาท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เช็ ค ซึ่งเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพสิ่งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติ
แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่
ตาแหน่งผูน้ าประเทศ
รับประทานอาหารเที่ยง เมนู เสี่ ยวหลงเปา
จากนั้น นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้อผ้าแบ
รนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั
ของญี่ปนุ่ รวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่
ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคา่
จากนั้นนาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN 3.5* หรื อเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพือ่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL 399
(ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)ไม่ สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด
(Random Seat)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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เงื่อนไขและราคา
ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักท่ านเดี่ยว
ช่ วงการเดินทาง
ห้ องละ 2
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
ท่ าน
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม
11-17 MAR’18
21,999
21,999
21,999
21,999
4,800
13-19 MAR’18
21,999
21,999
21,999
21,999
4,800
18-24 MAR’18
21,999
21,999
21,999
21,999
4,800
***ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก ไม่ มีของแถม
**กรุ ณาอ่ านสั กนิ ดก่ อนจอง เนื่ อ งจากการเดิ นทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ไ ด้แต่
หนังสื อเดินทางทัว่ ไป หากท่านใดใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า เนื่ องจาก หนังสื อ เดินทาง
ข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยืน่ วีซ่าเท่านั้นถึงสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
ให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และถ้าหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้สาเนากับทางบริ ษทั หรื อ นาหนังสื อ
เดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า และ อายุของหนังสื อเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจาก
วันที่เดินทางเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง ทางบริ ษทั ไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านโดนปฎิเสธ
จากสายการบิน หรื อ ตารวจตรวจคนเข้าเมื อ งทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ท่านลู กค้าทุกท่านรับทราบ โปรดตรวจสอบ
เอกสารส่วนตัวก่อนทาการจอง
ราคานี้ รวมภาษีนา้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิม่ ขึน้ หลังจาก
วันที่ 1 พ.ย. 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**
สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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4. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ที่มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่ วม
เดินทางด้วยโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ
ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การจราจร ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะมี
ค่าใช้จ่ายที่
ทางสายการบินกาหนดหรื อตามเงื่อนไขของสายการบิน) (ไม่ สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด
Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่
มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ น
ข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,400 NTD / ท่ าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่ าผู้ใหญ่ ), ค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง,ค่าน้ าหนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุ ดหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงื่อนไขในการสารองที่นั่ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนาพาสปอร์ ตชาระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมสาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุ
เหลืออย่ างน้ อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่ อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสาหรับการจอง
* สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* เปลี่ยนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวัน
เดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรื อคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน (กรณี ที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้
ดาเนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้อ งพักแบบห้อ งเดี่ ยว (Single) และห้อ งคู่
(Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
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2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
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 ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สาหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสี น้าเงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามา
ประกอบการยืน่ วีซ่า
ด้วย เพือ่ ความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่าย
สาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อ
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รับรองสาเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาสูติบตั ร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสาเนาทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น
สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐาน
รับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ
มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพือ่ ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ
ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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