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วันที่

กําหนดการ

เช้ า เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-เถาหยวน (TG632 : 08.15-12.45)
ผูหลี่-ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้

✈

2

เมืองเจียอี-้ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน
(ชมดอกซากุระช่ วงกลางเดือนมีนาคม-เมษายน)
-เมืองไถจง-เฟิ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต

  

ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD
FLORA XPOSITION-ไทเป-ร้ านขนม
เหว่ ยเก๋ อซีเหมินติง

 

X

RELITE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

4

ไทเป-DUTY FREE -อุทยานเย๋ หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ นศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ-ชมตึกไทเป101(ไม่ รวมค่าขึน้
ตึก 600NT)-เมืองเถาหยวน

 

X

CENTURY HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

5

GLORIA OUTLETS-สนามบินเถาหยวน
กรุงเทพฯ (TG633 : 13.55-16.50)

 ✈

X

3

X



HOTEL DAY+ CHIAYI
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

MOVING STAR HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
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กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 1,000 NTD / ท่ าน / ทริป

กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม-มีนาคม 2562
วันแรก
05.15 น.
08.15 น.
12.45 น.

คํา่

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

กรุงเทพฯ-เถาหยวน-เมืองผูหลี-่ ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้
 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการ
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอํานวย
ความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 เหิรฟ้ าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG632
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน ซึ่งเป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ
12 เท่าตั้งอยูห่ ่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ต้อนรับท่านด้วย...ชานมไข่ มุกไต้ หวัน และ แซนวิช ท่ านละ 1 ชุด
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) ตั้งอยูท่ างภาคกลางของไต้หวัน เป็ นเมือง
อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่สาํ คัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่ าอยูท่ ี่สุดใน
ไต้หวัน นําท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบ
กับมีทศั นียภาพของนํ้าและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรื อเข้าไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอย่างชิดใกล้ นําท่านสู่ วัดพระถังซั มจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิ ญมาจากชมพู
ทวีป
 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร
นั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เพือ่ พักผ่อนเตรี ยมเดินทางสู่ อุทยาน
อาหลีซานในวันรุ่ งขึ้น
 พักที่ HOTEL DAY + CHIAYI หรือเทียบเท่ า
เมืองเจียอี-้ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-เฟิ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน อยูส่ ู ง
จากระดับนํ้าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก นําท่านเปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ
ซึ่ งทางรถไฟของอาลีซานถื อได้ว่าเป็ นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดใน
โลก ให้ท่านได้ดื่มดํากับธรรมชาติของต้นสนสูงสันที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้
นานาพันธุ์ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยูม่ ากตลอดสองข้างทาง ***โดยเฉพาะช่ วงกลางเดือนมีนาคม เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็ นฤดูใบไม้ ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้ อมกับพรรณไม้ อีกนานาชนิด(ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) ให้ ท่านได้ ชื่นชมความงดงามพร้ อมถ่ ายรู ปดอกซากุระที่บานสะพรั่งรอต้ อนรับท่ าน***
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองไถจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่ วโมง) ซึ่ งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะ
ไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
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 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ สุกี้ ชาบู ชาบู
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจําหน่ายสินค้า และอาหารทาน
เล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ข้ นึ ชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถี
ชีวติ ของชาวไต้หวัน
พักที่ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ไทเป-ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ-ซีเหมินติง
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
งาน 2018 Taichung World Flora Exposition จัดขึ้นที่เมืองไถจง ซึ่งเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3
ของไต้หวัน ด้วยพื้นที่กว่า 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ น 3 เท่าของสิงคโปร์และ 2
เท่าของฮ่องกง นําท่านชมตามโซนดังนี้
โฮ่ วหลี่ (Houli Horse Ranch & Forest Park Area) ขนาดพื้นที่ 30.04 เฮกตาร์ หรื อประมาณ 187.75 ไร่ ซึ่งผู ้
เข้าชมจะได้สมั ผัสกับศิลปะที่เกิดจากการร่ วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์
ตลอดจนเข้าใจถึง
ความสําคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ว่ ายผู่ (Waipu Park Area) ขนาดพื้นที่ 14.32 เฮกตาร์ หรื อประมาณ 89.5 ไร่ โดยพื้นที่จดั แสดงนิทรรศการนี้
จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ที่จะนําไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาการเกษตรแบบสมาร์ท
ตอบสนองเป้ าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพือ่ พัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเน้นในเรื่ องของ
อาหารที่มีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใต้คอนเซปต์ Slow Food และ Slow Living
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็ นศูนย์กลาง
ทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุ ตสาหกรรม เทคโนโลยี หรื อวัฒนธรรม เมือ งไทเปตั้งอยู่
ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็ นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็ ว
มาก นําท่านชม ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่
รู ้จกั ไปทัว่ โลก ให้ท่านได้ท่านเลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย
ฝากคนทางบ้านอี กด้วย จากนั้นนําท่าน อิสระ ช้ อปปิ้ งซี เหมินติง หรื อ สยามสแควร์ไต้หวัน อิ สระช้อปปิ้ ง
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่ วนของ
ราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
 พักที่ RELITE HOTELหรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่สี่

ไทเป-DUTY FREE -อุทยานเย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ-ชมตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่าขึน้ ตึก)-เมืองเถา
หยวน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

เที่ยง

นําท่านอิสระช้อปปิ้ งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้เลือก
ซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
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คา่

นําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนื อ สุ ดของเกาะไต้หวัน มี ลกั ษณะ
พื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อ นของนํ้าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ าง
ลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นําท่านอิสระช้
อปปิ้ งที่ จิ่วเฟิ่ น ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบวั ลอยเผือกที่โด่งดังที่สุด
ในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้ อกลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี้
ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทาํ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น จากนั้นนําท่าน
เดินทางกลับสู่ ไทเป นําท่านแวะ ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบ
สร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน
และ ปะการังแดง เครื่ องประดับลํ้าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณแล้วนําท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่ งเมือง
ไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึ้นตึก 600NT) มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาว
ไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับ
สถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนี ยมจีนและความเชื่อ ให้
เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ าํ ยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน
 พักที่ CENTURY HOTELหรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

GLORIA OUTLETS-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

13.55 น.
16.50 น.

นําท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLETS ซึ่งเป็ นห้างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริ กนั แห่ งแรกในไต้หวัน ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ติ ด กับ สถานี ร ถไฟความเร็ ว สู ง และสถานี ร ถไฟฟ้ าเถาหยวนเอาท์เ ล็ ต แห่ ง นี้ มี ท้ งั หมด 4 เฟส เฟสแรก
ประกอบด้วยร้านขายสิ นค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่ งลดราคาถู กกว่าราคาปกติเฉลี่ ยประมาณ 35% ใน
จํานวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิง่ เปิ ดช็อปสาขาในไต้หวันเป็ นครั้งแรก 24 แบรนด์ นอกจากนี้ ยงั มีร้าน “นิ ชิกิ
ราเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซึ่งเป็ นร้านราเม็งที่โด่งดังต้องจนต้องต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่น ทั้ง 7 สาขา
ในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชัว่ โมง มาเปิ ดสาขาแรกในไต้หวันที่หา้ งกลอเรี ยเอาท์เล็ตส์แห่งนี้อีกด้วย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG633 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........   

********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)
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ไต้ หวัน…ขนมดอกอัญชัญ
อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน(TG)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 16-20 มกราคม 2562

22,999 บาท

22,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562

22,900 บาท

วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2562

22,900 บาท

22,900 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท
22,900 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2562

23,999 บาท

วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2562

23,999 บาท

วันที่ 20-24 มีนาคม 2562

23,999 บาท

วันที่ 23-27 มีนาคม 2562

23,999 บาท

23,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท
23,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

23,999 บาท

23,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท

23,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท
23,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 14 ธ.ค.61 เป็ นเงิน 3,100 บาท
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. นํ้าหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกัน
วินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มี อ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้ นไป และผูเ้ อาประกัน อายุระหว่า ง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อ ายุสู งกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
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การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
7. ค่าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-6) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าธรรมเนียมวีซ่าไต้ หวัน (หมายเหตุ : ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562 ไต้ หวันยกเลิกการขอวีซ่า
สํ าหรั บหนั งสื อเดินทางไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] ท่ านสามารถเข้ าไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่า แต่ หากมีป ระกาศจากทาง
รัฐบาลบังคับใช้ วีซ่า ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริ ง ทั้งนี้ สํ าหรั บหนังสื อเดินทางข้ าราชการไทย (เล่ มสี นํ้า
เงิน) ต้ องทําการยื่นขอวีซ่าตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่ อท่ าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่ อท่ าน ใช้ ระยะเวลา
ในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทําการ
2. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
3. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 1,000 NTDต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 600 NTD / ท่ าน / ทริป
5. ค่ าภาษีมู ลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลู กค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อ ง จะต้อ งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
6. ค่าวีซ่าไต้ หวันสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อ มส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน ค่าห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ ค่ามัดจําที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวไต้ หวัน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้
รู้ จักคือ DUTY FREE, ร้ านขนมพายสับปะรด,ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90
นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 NTD / คน / ร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
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 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่ องเที่ยว โรงแรมที่พัก และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ ละวัน เพื่อให้ โปรแกรมการท่ องเที่ยวเป็ นไปอย่ าง
ราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัท
ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวันสํ าหรั บหนังสื อเดินทางราชการไทย
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
 ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับ
ท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2.รู ปถ่ าย
 รู ปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพ้นื หลังขาว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)

2 นิว้

ั ว
่ นใบหน้า
สดส
80
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3.หลักฐานการเงิน
 สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง หรื อรายการเดินบัญชี (Statement)ย้อนหลัง 6 เดือนกรุ ณา
ยืน่ ขอจากธนาคารโดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
 หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน
5.สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
6.สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสํ าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ไม่ ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทํางาน
- กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้ า ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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