
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ-เถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซัมจั%ง - วดัเหวิ�นหวู่ – ชิมชาอู่หลง  

06.30 น.  พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชั#น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน VIETJETAIR 

เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง     

09.00 น.   นาํท่านออกเดินทางสู่นครไถจง ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน VIETJETAIR เที�ยวบินที� VZ 560 
(ไม่มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) ไม่สามารถระบุที�นั�งบนเครื�องได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด (Random Seat) 

13.45 น.  ถึงท่าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้หวนั หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับ

อากาศรอรับ นําท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ� งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจันทร์เสี# ยว ซึ� งเป็นที�มาของนามอนัไพเราะว่า 

“สุริยนั-จันทรา” นาํท่าน นมสัการรูปปั# นพระถงัซมัจั4งที�ไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาที� วดัเสวยีนกวง เมื�อปี ค.ศ. 9:;< นาํท่าน 

นมสัการศาลเจา้ขงจื#อและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึ�งถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์จากนั#นนาํ

ท่าน แวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดีที�ปลูกบนภูเขาสูงอนัขึ#นชื�อและมีคุณภาพของไตห้วนั 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบด ี

  จากนั#น นาํท่านเขา้สู่ที�พกั HEDO HOTEL 3* หรือเที�ยบเท่าให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัที�สอง ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื�องสําอาง - หมู่บ้านจิ�วเฟิU น – สือเฟิ� นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์ GERMANIUM- Duty 
Free – ซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ�งเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพื�อท่านแวะชิมและเลือกซื#อขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนม
พายสับปะรด ชื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื#อของฝากอนัขึ#นชื�อของไตห้วนั  จากนั#นนาํท่านสู่ Cosmetic Shop เพื�อใหท่้านได้
เลือกซื#อเครื�องสาํอางและสินคา้เกี�ยวกบัความงามอื�นที�ได้รับความนิยมที�ขึ#นชื�อและจาํพวก ยา/นํ# ามนันวด นาํท่าน สมัผสั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศถนนเก่าจิ�วเฟิU น ที�ตั#งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ�วเฟิ# นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที�มีชื�อเสียงตั#งแต่สมยัโบราณ 
ปัจจุบนัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัแห่งหนึ�ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงที�สุดในไตห้วนั จากนั#นใหท่้านได้
เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั#งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว ไตห้วนัและท่านยงัสามารถชื�นชมววิทิวทศัน์รวมทั#งเลือกชิม
และซื#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�อวา่ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐขึ์#นโดยขงเบง้ ที�ปรึกษาดา้น
การทหารคนสาํคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือสื�อสารของกองทพัตั#งแตเ่มื�อครั# งอดีต ปัจจุบนัจะมีเทศกาล
โคมไฟ จดัขึ#นทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัที� 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ (ไม่รวมค่าโคม) จากนั#นนาํท่าน ชมศูนย์ 
Germanium เป็นสร้อยที�มีพลงัพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยให้
ร่างกาย สดชื�น ลดอาการปวดเมื�อย  จากนั#นนาํท่านชอ้ปปิ# งสินคา้ปลอดภาษี Duty Free ซึ�งมีสินคา้แบรนดเ์นมชั#นนาํใหท่้านได้
เลือกซื#อ จากนั#นนาํท่านชอ้ปปิ# ง ตลาดซีเหมนิตงิ หรือที�คนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีทั#งแหล่งเสื#อผา้แบรนดเ์นม
สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�ท่านรัก รองเทา้ยี�หอ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญี�ปุ่น รวมทั#งยี�หอ้ต่างๆ เช่น 
New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที�ประเทศไตห้วนัถือวา่ถูกที�สุด ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ# งตามอธัยาศยั 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั HEDO HOTEL 3* หรือเที�ยบเท่าให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัที�สาม TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ใหท่้านชมทศันียภาพระหวา่งสองขา้งทาง นาํท่านชม TAICHUNG WORLD FLORA 
EXPOSITION งานจดัแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไมที้�ใหญ่ที�สุดในไตห้วนัถูกจดัขึ#นครั# งแรกในปีค.ศ. 2010 และ
ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากนกัท่องเที�ยวทั#งในประเทศและตา่งประเทศกวา่ 8 ลา้นคน ครอบคลุมพื#นที�อุทยานและ
สวนสาธารณะกวา่ 3 แห่งคือ อุทธยานโฮ่วหลี� สวนไวผู่ ่ และสวนเฟิงหยวนหูลู่ตุน ภายใตธี้ม Discover GNP ซึ�ง หมายถึง 1.
ระบบนิเวศน์"สีเขียว" (Green) 2. ผลิตจากธรรมชาติ(Nature) 3. เขา้ถึงประชาชน (People) แบ่งออกเป็น 3 โซนหลกั คือ โซน
แรก Houli Horse Ranch & Forest Park Area ศิลปะที�เกิดจากการร่วมกนัสร้างระหวา่งธรรมชาติและมนุษยต์ลอดจนเขา้ใจถึง
ความสาํคญัของการอนุรักษร์ะบบนิเวศโซนที�สองFengyuan Huludun Park แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของวฒันธรรมที�เป็นมิตร
กบันํ# าและสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนในทอ้งถิ�น โซนที�สาม Waipu Park Area 
เทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ที�จะนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาการเกษตรแบบสมารท ์เพื�อพฒันาการเกษตรที�มีคุณภาพ โดยเนน้
ในเรื�องของอาหารที�มีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใตค้อนเซปต ์ Slow Food และ Slow Living อิสระใหท่้านเดินชมงานและเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 เที�ยง  อสิระอาหารเที�ยง ตามอธัยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
จากนั#น นาํทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไถจง เพื�อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

14.30  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJETAIR  เที�ยวบินที� VZ 561 
(ไม่มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) ไม่สามารถระบุที�นั�งบนเครื�องได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด (Random Seat) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

เงื�อนไขและราคา 

 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ท่านละ l,500 THB/ทริป/ท่าน 
 (เกบ็ทปิไกด์ที�สนามบินก่อนการเดนิทาง)**** 

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 
 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที�ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที�ท่านต้องเยี�ยมชม จาํนวนทัUงหมด q ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- 
Cosmetic Shop –ร้านชา-สร้อย GERMANIUM ตามที�ระบุไว้ในโปรแกรมซึ�งมผีลต่อราคาทวัร์ ทางบริษัทจงึใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า 
ทุกร้านค้ามคีวามจาํเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นัUนขึUนอยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของลูกค้า ไม่มกีารบังคบั 
หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี�ยมชมร้านค้าที�กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธิsในการเรียก
เกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึUนจากท่าน จาํนวน t,uvv NTD./ท่าน  
 
 
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื�องจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนั#น สามารถใชไ้ดเ้พียงหนังสือเดินทางทั�วไป
เท่านั#น หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ เนื�องจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ได้
รับการยกเวน้วีซ่า (ต้องยื�นวซ่ีาเท่านัUนถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางใหก้บับริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัที�

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 

02 – 04 MAR’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 

09 – 11 MAR’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 

15 – 17 MAR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

16 – 18 MAR’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 

22 – 24 MAR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

23 – 25 MAR’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 

29 – 31 MAR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

05 – 07 APR’19 12,999 12,999 12,999 12,999 1,800 

13 – 15 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

19 – 21 APR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

20 – 22 APR’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง ท่านไม่ไดใ้ช้หนังสือเดินทางเล่มที�ให้สําเนากับทางบริษทัไวห้รือนําหนังสือเดินทางประเภทอื�นมาใชโ้ดยไม่แจง้ให้ทางบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ และถา้หากหนงัสือเดินทางของท่านมีอายกุารเดินทางนอ้ยกวา่ 9yz วนั นบัจากวนัเดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หาก
ท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทั#งไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหลู้กคา้ทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของ
หนงัสือเดินทางเพื�อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  
 
 

ราคานีU รวมภาษนีํUามนัและประกนัวนิาศภัยของสายการบินแล้ว หากมกีารประกาศเพิ�มขึUนหลงัจาก 
วนัที� vl กนัยายน tuyl ทางบริษทัฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป tv ท่านออกเดนิทาง** 
**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยื�นวซ่ีาเท่านัUน** 

สําหรับผู้เดนิทางที�อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบ

มาด้วย 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 
     ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที�ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดั 
     หยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบินและภยัธรรมชาติ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั4วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั4วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั# ง มิฉะนั#น 

 ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั#งสิ#น 
6. ทวัร์นี# เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามที�ระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธิ| ในการคืนเงินในส่วนที�ท่าน
ไม่ไดใ้ชบ้ริการ เนื�องจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัUงนีUขึUนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสําคญัและ

ไม่สามารถเปลี�ยนเป็นเงนิได้ 

อตัรานีUรวม 
1. ค่าตั4วเครื�องบิน ชั#นนกัท่องเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํUาหนกั 20 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั#งนี# ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บั  
บริษทัประกนัชีวติ *(สาํหรับผูสู้งอาย ุ�z ปี ขึ#นไป วงเงินประกนั ท่านละ <zz,zzz บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์) 
 
อตัราไม่นีUรวม 
1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านํ# าหนกัเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดเกินกวา่ 30 กิโลกรัมและมากกวา่ 1 ชิ#น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางที�ชาํรุดหรือของมี 
ค่าที�สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมนํ# ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ#นราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
 
เงื�อนไขในการสํารองที�นั�ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก u,vvv บาทภายใน t วนัหลงัทาํการจอง พร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางที�มอีายุ
เหลือมากกว่า l}v วนั นบัจากวนัที�เดนิทาง 
-งวดที�สอง ก่อนเดนิทาง tl วนั 
การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารที�ทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง �< วนัทาํการขึ#นไป คืนเงินทั#งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง �z วนัทาํการขึ#นไป คืนเงินทั#งหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง �< วนัทาํการขึ#นไป ขอสงวนสิทธิ| คืนเงินในทุกกรณี 
   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางได)้ 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ| ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทางในคณะ 
   ไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน และกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ �z ท่านในกรณีนี#บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั#งหมด (ยกเวน้    
   ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึ�งไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ| ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี#  เมื�อเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลเพิ�มเตมิสําหรับเรื�องตั%วเครื�องบิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�

ทางสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัที�นั�งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตั4วเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตั4ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่านั#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 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ| ในการ 
    ปรับเปลี�ยนเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานํ# าร้อน ใหบ้ริการฟรี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

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

ประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั#งหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***สําหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***  
 
หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนํUาเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดงันีU 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 9yz 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 (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่าย 
     สาํเนา) 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�อรับรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั#น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยูแ่ละสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั#งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นชื�อรับรองสาํเนาทุกฉบบั  
   - กรณีที�เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง และตอ้งทาํจดหมายชี#แจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั#งแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั#น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อม
ทั#งบนัทึกการหยา่ซึ�งแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั#น 
เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั#งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึ#นไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึ�งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนาและการเดินทางที�มีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที�ท่องเที�ยว

พร้อมทั#งการสัมมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั#งนี#ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือ

ความเสียหายที�เกิดจากโรงแรมที�พกั ยานพาหนะ, อนัเนื�องจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ/หรือส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ� งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน

ระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยวทั#งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุตามเงื�อนไขที�บริษทัฯ ที�รับประกนัใน

กรณีที�ผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออกหรือ เขา้ประเทศ เนื�องมาจาก

ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื#นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดินทาง 

รวมถึงมีสิ�งผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความจาํเป็นหรือเพื�อความ

เหมาะสมทั#งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั#งนี#การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยั

ของท่านผูมี้เกียรติ ซึ�งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

 
 

 

  

 


