ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน THAI LION AIR
วันที่หนึ่ง
16.30 น.
19.30 น.

วันที่สอง

00.15 น.

เช้า

เที่ยง

หมูบ่ ้านจิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
ปล่อยโคมลอย แช่น้าแร่ภายในห้องพัก
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 สายการบิน
THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 394
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด
(Random Seat)
สนามบินเถาหยวน - แช่น้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - เช้าเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา - วัดเสวียนกง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับ นาท่านเดินทางไปสู่ที่พัก
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พัก EASTERN HOTEL&RESORTS 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน แช่
น้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้าง
ทาง นาท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็น
ที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน - จันทรา”
นาท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกง เมื่อปี ค.ศ. 1965
นาท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและ
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
จากนั้นนาท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง นาท่านชม TAICHUNG
WORLD FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันถูก
จัดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.2010และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศกว่า 8 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่อุทยานและสวนสาธารณะกว่า 3 แห่ง อิสระให้ท่านเดินชมงาน
และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
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ค่้า
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ค่้า

จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคน
เดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์
ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic shop - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่า
โคม) - Duty Free - ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนม
ยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
จากนั้นนาท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสาอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่น
ที่ได้รับความนิยมที่ขึ้นชื่อ และจาพวก ยา/น้ามันนวด
นาท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่ง
เหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็น
ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่
มากมายอีกด้วย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉือเฟิน เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน
เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่าน
หินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ้นจึงทาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่อง
อาหารที่เป็นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน)
โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาล
โคมไฟ จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ (ไม่รวมค่าโคม) จากนั้น
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนม
ชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้อ
นาท่านช้จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่ง
เสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบ
รนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่
ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย
จากนั้น นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
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วันที่สี่
01.25

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 395
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด
(Random Seat)
04.25
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**************************************************
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีของแจกและไม่มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน ผู้ใหญ่พัก เด็กอายุต่้ากว่า 12 เด็กอายุต่้ากว่า 12 เด็กอายุต่้ากว่า 12 พักท่าน
งดแถมกระเป๋า
ห้องละ 2
ปี
ปี
ปี
เดี่ยว จ่าย
ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
เพิ่ม
ท่าน
มีเตียงเสริม
ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
18-21 ม.ค. 62
8,888
8,888
8,888
8,888
2,500
25-28 ม.ค. 62
8,888
8,888
8,888
8,888
2,500
2-5 มี.ค. 62
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
9-12 มี.ค. 62
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
16-19 มี.ค. 62
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
23-26 มี.ค. 62
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
30มี.ค.-2เม.ย. 62
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
6-9 เม.ย. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
2,500
20-23 เม.ย. 62
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
26-29 เม.ย. 62
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
ค้าแนะน้า สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 THB/ทริป/ท่าน
(เก็บค่าทิปไกด์ที่สนามบินก่อนเดินทาง)****
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
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หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จ้านวนทังหมด 4 ร้าน คือ
ร้านขนมพายสับปะรด - Cosmetic Shop –ร้านชา - DUTY FREE ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทาง
บริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจ้าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม หากท่านต้องการ
สินค้าหรือไม่นันขึนอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการ
เข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึนจากท่าน จ้านวน 2,500 NTD./ท่าน
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียง
หนังสือเดินทางทั่วไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
เนื่องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทยไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่าน
ใดส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์ และหากวันที่เดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้สาเนากับ
ทางบริษัทไว้ หรือนาหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสือเดินทางของ
ท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเสธจาก
สายการบินหรือตารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานีรวมภาษีน้ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึนหลังจาก
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 20 ท่านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยื่นวีซ่าเท่านัน**
ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับกรุ๊ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินในส่วน
ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของท่านเอง
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** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส้าคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
อัตรานีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป - กลับพร้อมคณะ
(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง )
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มี
การตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สาหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ใน
ข้อจากัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นีรวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กช้าระเงินเท่าผู้ใหญ่) ช้าระเงินก่อนการ
เดินทาง, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกิน
กว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชารุด
หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงื่อนไขในการส้ารองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส้าเนาหนังสือเดินทางและช้าระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 1 วันหลังท้าการจอง
พร้อมส้าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง
- งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ (ไฟไหม้)
* โปรดช้าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ้านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่
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Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัด
มีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (ไฟไหม้)
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือ
ยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ
ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้า
ต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัย ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์เรียกเก็บ การจัดที่นั่งของ
กรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้
ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้าร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***ส้าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
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- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้
เรียบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
- กรณีเป็นพนักงาน
หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทางาน
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสาเนา
- กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาสูติบัตร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) กรุณา
เซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
- กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐาน
รับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านที่ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัด นาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึง
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ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทน
ประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
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