วันทีหนึง
06.30 น.
09.00 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ -สนามบินไถจง – ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่
– ชิมชาอู่หลง
พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั#น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน VIETJETAIR
เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่นครไถจง ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน VIETJETAIR เทียวบินที VZ 560
(ไม่ มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง) ไม่ สามารถระบุทีนังบนเครืองได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด (Random Seat)

13.45 น.

คํา

ถึงท่ าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับ
อากาศรอรั บ นําท่ านเดิ นทาง ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจัน ทรา ซึ งมี ความงดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมื อน
สวิส เซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดู ค ล้ายพระอาทิ ตย์ และ พระจันทร์ เสี# ยว ซึ งเป็ นที มาของนามอัน ไพเราะว่า
“สุ ริยนั -จันทรา” นําท่าน นมัสการรู ปปั# นพระถังซัมจัง4 ทีได้อญั เชิญประดิษฐานกลับมาที วัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 9:;< นําท่าน
นมัสการศาลเจ้าขงจื#อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ งความซือสัตย์ จากนั#นนํา
ท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีทีปลูกบนภูเขาสูงอันขึ#นชือและมีคุณภาพของไต้หวัน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังจากนั#นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวนเพือ นําท่านเข้าสู่ ทีพัก HEDO HOTEL 3* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

คํา
วันทีสาม
เช้ า

เทียง
14.30

ร้ านพายสับปะรด-ร้ านเครืองสําอาง - หมู่บ้านจิวเฟิM น – สือเฟิ นปล่อยโคมลอย (ไม่ รวมค่ าโคม) –ศู นย์ GERMANIUM
- Duty Free – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึงเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพือท่านแวะชิมและเลือกซื#อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนม
พายสับปะรด ชือดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซื#อของฝากอันขึ#นชือของไต้หวัน จากนั#นนําท่านสู่ Cosmetic Shop เพือให้ท่านได้
เลือกซื# อเครื องสําอางและสิ นค้าเกี ยวกับความงามอืนที ได้รับความนิ ยมที ขึ#นชื อและจําพวก ยา/นํ#ามันนวด นําท่าน สัมผัส
บรรยากาศถนนเก่ าจิวเฟิM น ทีตั#งอยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิวเฟิ# นเคยเป็ นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสี ยงตั#งแต่สมัยโบราณ
ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึง นอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสี ยงทีสุดในไต้หวัน จากนั#นให้ท่านได้
เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั#งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาว ไต้หวันและท่านยังสามารถชืนชมวิวทิวทัศน์รวมทั#งเลือกชิม
และซื#อชาจากร้านค้าทีมีอยูม่ ากมายอีกด้วย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉือเฟิ น เป็ นหมูบ่ า้ นโบราณทีมีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่ า้ น เนืองจากในอดีตเคยเป็ น
ปลายทางของรถไฟทีใช้ขนถ่านหิ น เมือยุคสมัยเปลียนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็ นแค่เรื องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั#น
หมู่บา้ นโบราณฉื อเฟิ# นจึงทําให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื องอาหารทีเป็ นของขึ#นชือ นอกจากนั#นยังเป็ นทีนิยมในการปล่อยโคม
ลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน) โคมลอยของไต้หวัน มีชือว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข# ึนโดยขงเบ้ง ทีปรึ กษาด้าน
การทหารคนสําคัญในประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เพือใช้เป็ นเครื องมือสื อสารของกองทัพตั#งแต่เมือครั#งอดีต ปัจจุบนั จะมีเทศกาล
โคมไฟ จัดขึ#นทุกปี ในวันหยวนเซียว คือวันที 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ (ไม่ รวมค่ าโคม) จากนั#นนําท่าน ชมศู นย์
Germanium เป็ นสร้อยทีมีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้
ร่ างกาย สดชืน ลดอาการปวดเมือย จากนั#นนําท่านช้อปปิ# งสิ นค้าปลอดภาษี Duty Free ซึงมีสินค้าแบรนด์เนมชั#นนําให้ท่านได้
เลือกซื#อ จากนั#นนําท่านช้อปปิ# ง ตลาดซีเหมินติง หรื อทีคนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท# งั แหล่งเสื# อผ้าแบรนด์เนม
สไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนทีท่านรัก รองเท้ายีห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญีปุ่ น รวมทั#งยีห้อต่างๆ เช่น
New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไต้หวันถือว่าถูกทีสุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ# งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํา ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก HEDO HOTEL 3* หรือเทียบเท่ าให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บา้ นสายรุ ้งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมือง
ไถจง เดิมถูกสร้างขึ#นเพือเป็ นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็ นทีอยูอ่ ย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทําให้ต่อมา นายหวง
หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกทีจึงได้สร้างภาพวาดทีถือเป็ นส่วนหนึงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทีสวยงามและยัง
สร้างความมีชีวติ ชีวาจากสี สนั ของภาพวาด ทีเริ มจากบ้านหลังหนึงไปสู่บา้ นอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บา้ นสายรุ ้ง โดยภาพวาด
ส่วนใหญ่จะเกียวกับบุคคลทีมีชือเสี ยงในทีว,ี พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื#นเมือง เป็ นต้น จากนั#น นําทุกท่านเดินทางสู่ ท่ า
อากาศยานไถจง เพือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
อิสระอาหารกลางวัน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJETAIR เทียวบินที VZ 561
(ไม่ มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง) ไม่ สามารถระบุทีนังบนเครืองได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด (Random Seat)

17.15
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
เงือนไขและราคา
ผู้ใหญ่ พกั

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักท่ านเดียว

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

ห้ องละ 2 ท่ าน

26 – 28 APR’19

8,999

8,999

8,999

8,999

1,800

04 – 06 MAY’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

10 – 12 MAY’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

11 – 13 MAY’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

17 – 19 MAY’19

11,999

11,999

11,999

11,999

1,800

18 – 20 MAY’19

11,999

11,999

11,999

11,999

1,800

24 – 26 MAY’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

25 – 27 MAY’19

9,999

9,999

9,999

9,999

1,800

31MAY-02JUN’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

28 – 30 JUN’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

05 – 07 JUL’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

12 – 14 JUL’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

26 – 28 JUL’19

13,999

13,999

13,999

13,999

1,800

27 – 29 JUL’19

14,999

14,999

14,999

14,999

1,800

23 – 25 AUG’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

06 – 08 SEP’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

27 – 29 SEP’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

04 – 06 OCT’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

12 – 14 OCT’19

14,999

14,999

14,999

14,999

1,800

25 – 27 OCT’19

10,999

10,999

10,999

10,999

1,800

ช่ วงการเดินทาง

***ราคาขายเป็ นราคาโปรโมชันไม่ มขี องแจกและไม่ มรี าคาเด็ก***
(ไม่ สามารถระบุทนัี งบนเครืองได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด Random Seat)

จ่ ายเพิม

****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่ าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 1,500 THB/ทริป/ท่ าน
(เก็บค่ าทิปไกด์ ทสนามบิ
ี
นก่ อนเดินทาง) ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า***
ตามราคาขายข้ างต้นเป็ นราคาขายทีได้ รวมราคาร้ านขายสินค้ าทีท่านต้ องเยียมชม จํานวนทัMงหมด t ร้ าน คือ ร้ านขนมพายสับปะรด- Cosmetic
Shop –ร้ านชา-DUTY FREE-ศูนย์ GERMANIUM ตามทีระบุไว้ ในโปรแกรมซึงมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลูกค้ าทุกท่ านทราบ
ว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจําเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสินค้ าหรือไม่ นMนั ขึนM อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่ มกี ารบังคับ
หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ไม่ ต้องการเข้ าเยียมชมร้ านค้ าทีกล่ าวมาข้ างต้ น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิvในการเรียก
เก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนM จากท่ าน จํานวน w,500 NTD./ท่ าน
บริษทั ขอสงวนสิทธิและแจ้ งให้ ผ้ใู ช้ บริการทราบว่ า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย% นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า ทัง( นี(ขนึ( อยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ% ม่ สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญและไม่ สามารถเปลีย% นเป็ นเงินได้ การบริการของรถนําเทีย% ว ตามกฎหมายของประเทศไต้ หวันกําหนดไว้ วนั
ละ 89 ชั%วโมง ไม่ สามารถขับเกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้ องขึ(นอยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั(นๆ อาจเปลีย% นแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
อัตรานีรM วม
1. ค่าตัว4 เครื องบิน ชั#นนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่ สามารถระบุทนัี งบนเครืองได้ สายการบินเป็ นผู้กาํ หนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ( 2 ท่ าน ต่ อ 1 ห้ อง )
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 9 ใบ (นําM หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั#งนี#ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้
กับ บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ tu ปี ขึ#นไป วงเงินประกัน ท่านละ <uu,uuu บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรีM วม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่ าน /ทิป (ลูกค้ าเด็กชําระเงินเท่ าผู้ใหญ่ ) ชําระเงินก่ อนการเดินทาง, ค่ าทิป
หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ#าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20
กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ#น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมีค่าทีสูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%

5. ค่าธรรมเนียมนํ#ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึ#นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วซี ่าภายในอนาคต)
เงือนไขในการสํารองทีนัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระเต็มจํานวน x วันหลังทําการจอง
(โปรดตรวจสอบพร้ อมส่ งสําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่ า xyz วัน นับจากวันทีเดินทาง)
- เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน เมือจองทัวร์ และชําระเงินค่ าจองทัวร์ แล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก,เลือน,หรือขอคืนเงินได้ ทุกกรณี
ทางบริษทั ผู้จดั ทําจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนเงินค่ าใช้ จ่ายต่ างๆได้ เนื%องจากเป็ นรายการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ หากเกิดกรณี
ผู้เดินทาง ไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่ างๆ หรืออัน
เนื%องมาจากการกระทําทีส% ่ อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่ างๆ การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรือเอกสารการเดินทาง
ไม่ ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศต่ างๆ ในกรณีอื%นๆ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิxยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 9< ท่านในกรณี น# ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท# งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วซี ่า) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื%อนไขทัง( หมดก่ อนการจอง เพือ% ความเข้ าใจทีต% รงกันระหว่ างลูกค้ าและบริษทั
9. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิxการออกเดินทางตั#งแต่ yu คนขึ#นไป หากผูเ้ ดินทางไม่ถึง yu คนอาจเลือนหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ#น
y. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน# าํ มันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิมก่อนการเดินทางทางบริ ษทั ขอเก็บเพิมตามจริ ง
z. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิxในการทีจะไม่รับผิดชอบใดๆทั#งสิ#น ซึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสาย
การบิน ,การยกเลิกเทียวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนําสิ งของผิดกฎหมาย
|. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิxในการเปลียนแปลงเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
<. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบใดๆทั#งสิ#น กรณี สิงของสูญหาย อันเนืองจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง ,การโจรกรรม และอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากความ
ประมาทของผูเ้ ดินทาง
;. หากท่านได้จาํ ระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงือนไขและข้อตกลงต่างๆทั#งหมด
t.โปรแกรมนี#เป็ นเพียงโปรแกรมทีเป็ นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริ ษทั ฯอีกครั#งหนึง หลังจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การสํารอง
โรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรื ออาจจะปรับเปลียนจากตามทีระบุไว้ใน
โปรแกรม
}. มัคคุเทศก์ พนักงานหรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีสิทธิxในการให้คาํ สัญญาใดๆทั#งสิ#นแทนผูจ้ ดั ทํา นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผู ้
จัดชัดเจนเท่านั#น
:. ผูจ้ ดั ทําทัวร์น# ีเป็ นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนืองจากเป็ นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ หากเกิดกรณี ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรื อประเทศต่างๆ
หรื ออันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรื อเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี อืนๆ
89.ในกรณีทลี% กู ค้ าต้ องออกตั=วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั=วโดยสารเอง กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข% องบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั(ง มิฉะนัน( ทาง
บริษทั ฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทัง( สิ(น

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย% นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง( นี(ขนึ( อยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ% ม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญและไม่
สามารถเปลีย% นเป็ นเงินได้
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองตัว{ เครืองบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลียนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที
ทางสายการบิน (กรณี ทีบัตรโดยสารสามารถเปลียนได้) และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัว4 เครื องบินไปแล้ว (กรณี ตวั4 REFUNDได้) ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั#น
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ#นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิxในการ
ปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ#าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุทีมีโรค
ประจําตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท# งั หมด
**หนังสือเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสือข้ าราชการเดินทางต้ องยืนวีซ่าเท่ านัMน**
สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบ
มาด้ วย
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สําหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสีนําM เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนีM
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 9}u วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามา
ประกอบการยืนวีซ่าด้วย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ#ว จํานวน 2 ใบ

- (ใช้รูปสี พ#นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ‡กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา)
พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืนขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั#น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ มทํางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทั#งเซ็นชือรับรอง
สําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั#น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั#งเซ็นชือรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึง และต้องทําจดหมายชี#แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทั#งแนบ
สําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ # นั เช่น สําเนาใบหย่า พร้อม
ทั#งบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ # นั
เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั#งเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ#นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่านทีร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดิ นทางที มี ความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที
ท่องเที ยวพร้อมทั#งการสัมมนา ดูงานเพือความสะดวกสบายและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั#งนี# ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละ
งาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการ
เดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรื อส่วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจ
ทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึง
ในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทั#งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ ทีรับประกันใน
กรณี ที ผูร้ ่ วมเดิ น ทางถู ก ปฏิ เสธโดยเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมื อ งของประเทศไทย และ/หรื อ ต่ างประเทศ มิ ให้เดิ น ทางออก หรื อ เข้าประเทศ
เนื องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื#นทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ

การเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อ
เพือความเหมาะสมทั#งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั#งนี#การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ทีร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

