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กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101
(ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก-ซีปล่อยโคมลอย (ไม่ รวมค่าโคมลอย)
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ S สาย
การบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ
เดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องระหว่างการเดินทาง)
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เพือ่ นําท่านชมอนุสรณ์สถาน
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เที่ยง

คํา่

เจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพสิ่งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่ านนายพล เจียง ไค เช็ ค
ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลู กศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็ นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตาํ แหน่ งผูน้ าํ ประเทศ ท่านจะได้พบกับการ
เปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู ปปั้ นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุ สรณ์
แห่ ง นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
ศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสู งถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกร
ชาวไต้หวัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (ไม่ รวมค่ าโคมลอย) ซึ่ งเป็ นเมื องที่มี เทศกาลโคมไฟผิงซี
(PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ผูค้ นส่ วนใหญ่รู้กนั ดีว่าเทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ของชาว
จีนก็คือ “เทศกาลตรุ ษจีน” และที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึ้นไปสว่าง
ไสวอยูก่ ลางท้องฟ้ ายามคํ่าคืนพร้อมใจเขียนคําอธิษฐานและส่ งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่ สวรรค์ เชื่อกัน
ว่าโคมลอยหรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ นึ โดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้านการทหารคนสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซี น้ นั ประเพณี การปล่อยโคม
ลอยเริ่ มขึ้นเมื่อหลายร้อยปี ก่อนหน้านี้ เมื่อมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึ้นบนภูเขา โดยชาวบ้านจะซ่ อนตัวอยูใ่ นบ้าน
และจะปล่อยโคมลอยเพือ่ เป็ นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยแล้ว หลังกลุ่มโจรจากไป นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึก
จากร้านค้าให้ท่านได้ซ้ือเป็ นของที่ระลึก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกําแพง
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองยีหลาน ซึ่งเป็ นเขตพืน้ ที่ที่มีนํ้าพุร้อนธรรมชาติ เพือ่ ให้ท่านเข้าสู่ที่พกั
SUN SPRING RESORT 4* หรือเทียบเท่ าให้ ท่านได้ พักผ่ อน แช่ นํ้าแร่ ภายในห้ องพัก
นั่งรถไฟสู่ เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ เมืองยีหลาน-ร้ านขนมพายสั บปะรด
-เถาหยวนไนท์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นําท่าน นั่งรถไฟเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง นําท่าน
เดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะหรื อไท่ หรู่ เก๋ อ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นบริ เวณรอยต่อของอําเภอ ฮวาเหลียน อําเภอไถจงและ
อําเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้ อที่รวม 9.3 หมื่นเฮคตาร์ เป็ นอุทยานที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของไต้หวัน คําว่าทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่
ยิง่ ใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
หลังอาหาร นําท่านนั่งรถไฟเดินทางกลับสู่ เมืองยีหลาน นําท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน
ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื่ อดังเพื่อ ให้ทุกท่านได้เลื อกซื้ อ ของฝากอันขึ้นชื่ อของไต้หวัน จากนั้นเพื่อ นําท่าน
เดินทางสู่ เถาหยวนไนท์ มาร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นถนนสายสําหรับขายอาหารเครื่ องดื่มและอาหารยอดนิ ยมของตลาด
กลางคืนไต้หวัน
อิสระอาหารคํา่
จากนั้นนําทุกท่านเข้าสู่ที่พกั YI SU HOTEL 3.5* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
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เที่ยง

คํา่
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คํา่
วันที่ห้า
เช้ า

ศูนย์ Germanium-ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้านําท่าน ชมศู นย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวก
ในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย นําท่านออกเดินทางสู่
เมืองไถจง ซึ่งเป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับที่ 3 ของไต้หวัน ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา นําท่าน ล่ องเรื อ
ชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งมี ความงดงามราวกับภาพวาดเปรี ยบเสมื อ นสวิสเซอร์ แลนด์แห่ ง
ไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา” จากนั้นนําท่านนมัสการรู ปปั้นพระถังซั มจั๋ง ที่ได้อญ
ั เชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี
ค.ศ. 1965
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นําท่านนมัสการศาลเจ้ าขงจื้อและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญา
และเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั ของอุทยานแห่ งชาติอาลี
ซาน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างรถเล่นผ่าน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กจานร้ อน+สลัดบาร์
จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พกั YUH TONG HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่สาํ คัญและสวยงามอีกที่หนึ่ งของ
เกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นําท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่น
ชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม
สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่า
ร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึ กจากนั้นแวะชิ มชาอู่หลง บนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อ ของ
ไต้หวัน
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์ พนื้ เมือง
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นําท่าน ช้ อป
ปิ้ งตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
เป็ นตลาดทีม่ ีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดินทีม่ ีร้านค้าครบครัน
จําหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารคํา่
จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พกั MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่ าให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศัย
Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้ น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
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เย็น

หลังอาหาร ให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเครื่ องสํ าอางค์ ที่ไ ด้รับความนิ ยมหรื อรวมทั้งพวกยา/นํ้ามันและยานวดที่ข้ ึนชื่ อ
ของไต้หวัน จากนั้นนําท่านไปยัง อุทยานเหย่ หลิ่ว จุดเหนื อ สุ ดของไต้หวัน มี ลักษณะเป็ นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มี รูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัด
กร่ อนของนํ้าทะเล ลม ทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถมของ
แนวหิน
รับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ ไต้ หวัน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่สัมผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิ่วเฟิ้ น ที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้ นเคย
เป็ นแหล่ งเหมื อ งทองที่มี ชื่อ เสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวที่สําคัญแห่ งหนึ่ งเพราะ
นอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิ ม
ของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจาก
ร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย จากนั้นให้ท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซี เหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์
เมืองไทย มี ท้ งั แหล่ งเสื้ อ ผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อ ต่าง อาทิ
Onisutka แบรนด์ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้งยีห่ ้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas, Nike ในส่ วนของ
ราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง

23.00 น.
02.00+1 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เงื่อนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

08 – 12 MAR’19
15 – 19 MAR’19
22 – 26 MAR’19
29MAR-02APR’19

ผู้ใหญ่ พกั เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดี่ยว จ่ าย
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
เพิ่ม
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

22,999
22,999
22,999
22,999

22,999
22,999
22,999
22,999

22,999
22,999
22,999
22,999

21,999
21,999
21,999
21,999

3,900
3,900
3,900
3,900

****ค่าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 NTD/ทริป/ท่ าน****
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้า
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หมายเหตุ: ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายที่ได้ รวมราคาร้ านขายสินค้าที่ท่านต้ องเยี่ยมชม จํานวนทั้งหมด 4 ร้ าน คือ ร้ าน
ขนมพายสั บปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์ Germanium-ร้ านชา ตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่
ขอเรียนให้ ลูกค้าทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ามีความจําเป็ นต้ องให้ ลูกค้าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสิ นค้าหรือไม่ น้นั ขึน้ อยู่
กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่ มีการบังคับ หากลูกค้าท่ านใดมีความประสงค์ไม่ ต้องการเข้ าเยี่ยมชมร้ านค้าที่กล่ าวมา
ข้ างต้ น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ าน จํานวน 2,500 NTD./
ท่ าน
**กรุ ณาอ่ านสั กนิ ดก่ อนจอง เนื่ อ งจากการเดิ นทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ไ ด้เพียง
หนังสื อเดิ นทางทัว่ ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดิ นทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า
เนื่องจากหนังสือเดินทางข้าราชการไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่านใดส่ง
สําเนาหนังสื อ เดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และหากวันที่เดินทางท่านไม่ ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาํ เนากับทาง
บริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสือเดินทางของท่านมี
อายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสาย
การบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือเดินทางเพือ่ ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ราคานี้ รวมภาษีนาํ้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิม่ ขึน้ หลังจาก
วันที่ 01 กันยายน 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ องยืน่ วีซ่า
เท่ านั้น**
สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับกรุ๊ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินในส่วนที่ท่านไม่ได้ใช้บริ การ เนื่องจากเป็ นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ได้ ล่ วงหน้ าโดยทางบริ ษทั ฯจะรั กษาผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญมาสามารถคินเป็ นเงินได้
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่ สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ นผู้กําหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่ านต่ อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นํ้าหนักไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการ
ตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้
กับบริ ษทั ประกัน
ชีวติ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 NTD / ท่ าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่ าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า
30 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชาํ รุ ดหรื อของมี
ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
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4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

เงื่อนไขในการสํ ารองที่นั่ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนาหนังสื อ
เดินทาง ที่มอี ายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่ อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสํ าหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรื อผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านและในกรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ีบริ ษทั
ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณี ที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้อ งพักแบบห้อ งเดี่ ยว (Single) และห้อ งคู่
(Twin/Double)
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และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
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, กานํ้าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ ูงอายุที่มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า ***
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสี นํ้าเงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า
กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพือ่ ความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่าย
สําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อ
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รับรองสําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่งและต้องทําจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น
สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐาน
รับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่ านซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางที่มีความชํานาญโดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่
จําต้อ งแสดงเหตุผล เนื่ อ งจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุ มของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึ งในระหว่างการ
เดิ นทางท่อ งเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี ความคุ ม้ ครองและประกันอุ บ ัติเหตุ ตามเงื่อ นไขที่บริ ษทั ฯ ที่
รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดินทางถู กปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อ งของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้
เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุม
โรคติด ต่อ เฉพาะพื้น ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ การเดิ น ทาง รวมถึ ง มี สิ่งผิด กฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่ คืน ค่าใช้จ่ ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ
ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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