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วนัที�หนึ�ง  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน 

$%.30 น.  พร้อมกันที�  ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร $ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู / สายการบิน THAI  LION AIR 

เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง    

$8.30 น.   นาํท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน THAI LION AIR เที�ยวบินที� SL 394 

   (ไม่มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) ไม่สามารถระบุที�นั�งบนเครื�องได้ สายการบนิเป็นผู้กาํหนด (Random Seat) 

วนัที�สอง  สนามบินเถาหยวน-เข้าที�พกั-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา-วดัเสวยีนกง- 
                               วดัเหวิ�นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี�ยไนท์มาร์เกต็ 
 

JJ.$K น.  ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้

ปรับอากาศ รอรับ นาํท่านเดินทางไปสู่ที�พกั 

  จากนั.น นาํท่านเขา้สู่ที�พกั HEDO HOTEL หรือเที�ยบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื�อดงัใหท่้านชมทศันียภาพระหวา่งสองขา้งทาง นาํท่านเดินทาง 
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซึ� งมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวั
ทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์เสี. ยว ซึ� งเป็นที�มาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จันทรา” นาํท่าน นมสัการรูป
ปัRนพระถังซัมจัTง ที�ไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาที� วดัเสวยีนกง เมื�อปี ค.ศ. 89:; นาํท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจืRอและศาลเจ้า
กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึ� งถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์ จากนั.นนาํท่าน แวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดีที�
ปลูกบนภูเขาสูงอนัขึ.นชื�อและมีคุณภาพของไตห้วนั 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ห้องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหาร นาํนาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บา้นสายรุ้งเป็นหมู่บา้นเลก็ๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึ.นเพื�อ
เป็นบา้นพกัทหาร แต่ภายหลงักลายเป็นที�อยูอ่ยา่งถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทาํใหต่้อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) 
ทหารผา่นศึกที�จึงไดส้ร้างภาพวาดที�ถือเป็นส่วนหนึ�งของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมที�สวยงามและยงัสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสัน
ของภาพวาด ที�เริ�มจากบา้นหลงัหนึ�งไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงัในเขตหมู่บา้นสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี�ยวกบับุคคลที�มี
ชื�อเสียงในทีวี, พืชสัตว ์ นก, กระบือ และคนพื.นเมือง เป็นตน้ จากนั.นนาํท่าน ช้อปปิR งตลาดฝงเจี�ยไนท์มาร์เกต็   เป็นตลาดที�มี
ชื�อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที�มีร้านคา้ครบครัน จะมีร้านรองเทา้กีฬาหลากหลายแบรนดชื์�อดงั  และยงัมีอาหาร
ทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิ. งตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั KING BRIDGE HOTEL หรือเทยีบเท่า   
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ�วเฟิR น-สือเฟิ� นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) – 
                               ศูนย์GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมนิติง - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 
 



 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ� งเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพื�อท่านแวะชิมและเลือกซื.อขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
ร้านขนมพายสับปะรด ชื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื.อของฝากอนัขึ.นชื�อของไตห้วนั  จากนั.นนาํท่านสู่ Cosmetic Shop เพื�อให้
ท่านไดเ้ลือกซื.อเครื� องสาํอางและสินคา้เกี�ยวกบัความงามอื�นที�ไดรั้บความนิยมที�ขึ.นชื�อและจาํพวก ยา/นํ. ามนันวด นาํท่าน 
สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ�วเฟิR น ที�ตั.งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ�วเฟิR นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที�มีชื�อเสียงตั.งแต่สมยั
โบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัแห่งหนึ�ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงที�สุดในไตห้วนั จากนั.นให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั.งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัและท่านยงัสามารถชื�นชมวิวทิวทศัน์รวมทั.ง
เลือกชิมและซื.อชาจากร้านคา้ที�มีอยูม่ากมายอีกดว้ย 

เที�ยง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย  

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉือเฟิน เป็นหมู่บา้นโบราณที�มีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เนื�องจากในอดีตเคยเป็น

ปลายทางของรถไฟที�ใชข้นถ่านหิน เมื�อยคุสมยัเปลี�ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื�องเล่าในพิพิธภณัฑ ์ดงันั.น

หมู่บา้นโบราณฉือเฟิ. นจึงทาํใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในเรื�องอาหารที�เป็นของขึ.นชื�อ นอกจากนั.นยงัเป็นที�นิยมในการปล่อยโคม

ลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อนั) โคมลอยของไตห้วนั มีชื�อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ.นโดยขงเบ้ง ที�ปรึกษาดา้น

การทหารคนสาํคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือสื�อสารของกองทพัตั.งแต่เมื�อครั. งอดีต ปัจจุบนัจะมีเทศกาล

โคมไฟ จดัขึ.นทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัที� 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ (ไม่รวมค่าโคม) จากนั.นนาํท่านเดินทางกลบัสู่

เมืองไทเป  จากนั.นนาํท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยที�มีพลงัพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล 

ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชื�น ลดอาการปวดเมื�อย เพื�อให้ท่านชอ้ปปิ. งสินคา้ปลอดภาษี Duty Free ซึ� งมีสินคา้

แบรนด์เนมชั.นนาํให้ท่านไดเ้ลือกซื.อ  นาํท่านชจ้ากนั.นนาํท่านช้อปปิR ง ตลาดซีเหมินติง หรือที�คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์

เมืองไทย มีทั. งแหล่งเสื. อผา้แบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�ท่านรัก รองเทา้ยี�ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบ

รนด์ดงัของญี�ปุ่น รวมทั.งยี�ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที�ประเทศไตห้วนัถือว่าถูก

ที�สุด ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ. งตามอธัยาศยั  

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัย 
จากนั.น นาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื�อตรวจเชค็เอกสารและสัมภาระ 
 

วนัที�สี�       สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง 

01.rK  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI  LION AIR เที�ยวบินที� SL 395 
(ไม่มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) ไม่สามารถระบุที�นั�งบนเครื�องได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด (Random Seat) 

Jt.rK  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

เงื�อนไขและราคา 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัท่านเดี�ยว 

จ่ายเพิ�ม 



 

 
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชั�นไม่มขีองแจกและไม่มรีาคาเดก็*** 

(ไม่สามารถระบุที�นั�งบนเครื�องได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด Random Seat) 
 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ท่านละ 1,500 THB/ทริป/ท่าน 
 (เกบ็ค่าทปิไกด์ที�สนามบินก่อนเดนิทาง)   ค่าทิปหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า*** 

 

ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที�ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที�ท่านต้องเยี�ยมชม จํานวนทัRงหมด K ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic 
Shop –ร้านชา-DUTY FREE –ศูนย์ GERMANIUM ตามที�ระบุไว้ในโปรแกรมซึ�งมผีลต่อราคาทวัร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่าน
ทราบว่า ทุกร้านค้ามคีวามจําเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นัRนขึRนอยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของลูกค้า ไม่มีการ
บังคบั หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี�ยมชมร้านค้าที�กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธิzในการ
เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึRนจากท่าน จํานวน r,KJJ NTD./ท่าน  

 

บริษทัขอสงวนสิทธิ�และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั*งนี*ขึ*นอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสําคญัและไม่สามารถเปลี�ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวันกาํหนดไว้วัน
ละ 9: ชั�วโมง ไม่สามารถขับเกนิเวลาได้ ทางมัคคเุทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องขึ*นอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั*นๆ อาจเปลี�ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
อตัรานีRรวม 
1. ค่าตัNวเครื�องบิน ชั.นนกัท่องเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุที�นั�งบนเครื�องได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ) 

20 – 23 JUN’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

27 – 30 JUN’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

28JUN-01JUL’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

04 – 07 JUL’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

05 – 08 JUL’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

11 – 14 JUL’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

13 – 16 JUL’19 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 

18 – 21 JUL’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

19 – 22 JUL’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

25 – 28 JUL’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 



 

5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 8 ใบ (นํRาหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั.งนี. ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บั บริษทั
ประกนัชีวิต *(สาํหรับผูสู้งอาย ุbc ปี ขึ.นไป วงเงินประกนั ท่านละ ;cc,ccc บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บั บริษทัประกนัชีวิต ตาม
เงื�อนไขของกรมธรรม ์) 
 

อตัราไม่นีRรวม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ ท่านล่ะ   1,500 THB / ท่าน /ทปิ (ลูกค้าเดก็ชําระเงนิเท่าผู้ใหญ่) ชําระเงนิก่อนการเดนิทาง, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์
แล้วแต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านํ.าหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 20 กิโลกรัมและ
มากกวา่ 1 ชิ.น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางที�ชาํรุดหรือของมีค่าที�สูญหายในระหวา่งการเดินทาง 
เป็นตน้ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมนํ.ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ.นราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา(หากมีการใชว้ซ่ีาภายในอนาคต) 
 

เงื�อนไขในการสํารองที�นั�ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระเต็มจํานวน $ วนัหลงัทาํการจอง   

(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง ที�มอีายุเหลือมากกว่า $/J วัน นับจากวนัที�เดนิทาง) 
-  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์และชําระเงนิค่าจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลกิ,เลื�อน,หรือขอคืนเงนิได้ทุกกรณี  
   ทางบริษทั ผู้จัดทาํจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื�องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ หากเกดิกรณี  
   ผู้เดนิทาง ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออัน  
  เนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือเอกสารการเดนิทาง 
   ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื�นๆ 
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิf ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วม 
     เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 8; ท่านในกรณีนี.บริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน 
     ใหท้ั.งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึ� งไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซ่ีา) หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื�อนไขทั*งหมดก่อนการจอง เพื�อความเข้าใจที�ตรงกนัระหว่างลูกค้าและบริษทั 
8. บริษทัขอสงวนสิทธิf การออกเดินทางตั.งแต่ gc คนขึ.นไป หากผูเ้ดินทางไม่ถึง gc คนอาจเลื�อนหรือปรับราคาค่าบริการขึ.น 
g. ราคาดงักล่าวรวมภาษีนํ.ามนัและภาษีสนามบินแลว้   หากมีการประกาศปรับเพิ�มก่อนการเดินทางทางบริษทัขอเกบ็เพิ�มตามจริง 
h. บริษทัฯ สงวนสิทธิf ในการที�จะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น ซึ� งนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้จากสาย

การบิน ,การยกเลิกเที�ยวบิน ,ภยัธรรมชาติ ,การนาํสิ�งของผิดกฎหมาย 
j. บริษทัฯขอสงวนสิทธิf ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  



 

;. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น กรณีสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และอุบติัเหตุอนัเกิดจากความ
ประมาทของผูเ้ดินทาง 

:. หากท่านไดจ้าํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านตกลงยอมรับในเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทั.งหมด 
b.โปรแกรมนี. เป็นเพียงโปรแกรมที�เป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากทางบริษทัฯอีกครั. งหนึ�ง หลงัจากทางบริษทัไดท้าํการสาํรอง

โรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั หรืออาจจะปรับเปลี�ยนจากตามที�ระบุไวใ้น
โปรแกรม 

k. มคัคุเทศก ์พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีสิทธิf ในการใหค้าํสัญญาใดๆทั.งสิ.นแทนผูจ้ดัทาํ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผู ้
จดัชดัเจนเท่านั.น  

9. ผูจ้ดัทาํทวัร์นี. เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เนื�องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทน 
    ต่างๆ หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ  
    หรืออนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรือเอกสารการ 
    เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื�นๆ 
9:.ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั=วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั=วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั*ง มิฉะนั*นทาง 
     บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั*งสิ*น 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั*งนี*ขึ*นอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสําคญัและไม่
สามารถเปลี�ยนเป็นเงินได้ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตัTวเครื�องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปลี�ยนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�

ทางสายการบิน (กรณีที�บตัรโดยสารสามารถเปลี�ยนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ การจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ� งทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตัNวเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตัNว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั.น 

 

 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  
    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ.นมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิf ในการ 
    ปรับเปลี�ยนเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานํ.าร้อน บริการใหฟ้รี 



 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายทีุ�มีโรค

ประจาํตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั.งหมด 

**หนังสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยื�นวซ่ีาเท่านัRน** 
สําหรับผู้เดนิทางที�อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบ

มาด้วย 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***สําหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***   
 

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนํRาเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกติ เอกสารดงันีR 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 8kc วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านที�มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมา
ประกอบการยื�นวซ่ีาดว้ย เพื�อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิ.ว จาํนวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพื.นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติ�กเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื�องประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ายสาํเนา) 
พร้อมเซ็นชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายื�นขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั.น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริ�มทาํงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั.งเซ็นชื�อรับรอง 
    สาํเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั.น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั.งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นชื�อรับรองสาํเนาทุกฉบบั  
   - กรณีที�เดก็อายตุ ํ�ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง และตอ้งทาํจดหมายชี.แจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั.งแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  



 

* เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั.น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อม
ทั.งบนัทึกการหยา่ซึ� งแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเดก็เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั.น 
เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั.งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึ.นไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึ�งถือเป็นสาระสําหรับท่านที�ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางที�มีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที�

ท่องเที�ยวพร้อมทั.งการสัมมนา ดูงานเพื�อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั. งนี. ทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบติัเหตุหรือความเสียหายที�เกิดจากโรงแรมที�พกั ยานพาหนะ, อนัเนื�องจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละ

งาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบิน, สายการ

เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจ

ทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ� งอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึง

ในระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยวทั.งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงื�อนไขที�บริษทัฯ ที�รับประกนัใน

กรณีที�ผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 

เนื�องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื.นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ�งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือ

เพื�อความเหมาะสมทั.งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั.งนี.การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ที�ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 
 

 

 


