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TAIWAN Songkran DELIGHT 5D4N
แช่น าํ แร่ระดับ  ภายในห้องพัก
เดินทาง 13-17 เมษายน 2561

ราคาพิเศษ

BY CI

35,900

ชมวิวชัน 89 ตึกไทเป 101 ฟาร์มแกะชิงจิ ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา
วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจัง3 วัดฝอกวงซาน เจดียเ์ สือ และ เจดียม์ งั กร
พิพธิ ภัณฑ์กูก้ ง สวนสนุก E DA WORLD สถานี FORMOSA Blvd.
FJLSKช้
08อ-24/01/2018
ปปิ ง ฝงเจี/ ยไนท์มาร์เก็ต E DA OUTLET MALL

เมนู พเิ ศษ เสีย/ วหลงเปา เป็ ดปั กกิง/

วันแรก
14.00 น.

17.50 น.
22.25 น.

วันศุกร์ ที( 13 เม.ย.61
กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน
พร้อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชัAน 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์
S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย( วบินที(
CI 836 (บริการอาหารและเครื(องดืม( บนเครื(องระหว่ างการเดินทาง)
ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับ
จากนั-น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า

วันทีส( อง

วันเสาร์ ที( 14 เม.ย.61

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ( กั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่ าบัตรขึนA ตึกชัAน 89) ให้ท่านได้ข- ึนตึกชมวิวชั-น 89
สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมี
ความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่
หนักกว่า 660 ตัน ทําหน้าทีกันการสันสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั-งระบบป้ องกันวินาศกรรม
ทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็ ว มีความเร็ วที 1,010
เมตรต่อนาที นําท่าน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื-อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสับปะรด ชือ
ดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซื-อของฝากอันขึ-นชือของไต้หวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร เมนูพเิ ศษจิงผิงเสี(ยวหลงเปา
หลังอาหาร นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีเก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณทีมี
ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึงของลํ-าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยูท่ ีนีจํานวนมากกว่า 620,000 ชิ-นจากทุก
ราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึงหนึงชุดมี 5,000 ชิ-น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่
ว่าจะเป็ นภาพวาดเครื องปั- นดินเผา เครื องทองสําริ ดต่างๆ เครื องถมของจีนหรื อ Cloisonné หรื อการลงยา
ทองแบบอิสลาม เหมาะกับท่านทีชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ นําท่ านช้ อปปิA งเครื(องสํ าอางค์ ราคาถูก
ที ได้รับความนิ ยมหรื อรวมทั-งพวกยา/นํ-ามันและยานวดที ขึ-นชื อของไต้หวัน จากนั-นนําท่าน ช้ อปปิA ง
ตลาดซีเหมินติง หรื อทีคนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท- งั แหล่งเสื- อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น
กระเป๋ า ของฝากคนทีท่านรัก รองเท้ายีห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญีปุ่ น รวมทั-งยีห้อ
ต่างๆ เช่นNew Balance, Puma, Adidas, Nike ในส่ วนของราคาทีประเทศไต้หวันนั-นจะมีราคาถูกกว่า
ให้ท่านอิสระช้อปปิ- งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา( ณ ร้ านอาหาร อาหารจีนพืนA เมือง เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง(
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึงเป็ นเมืองใญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน
จากนั-น นําท่านเดินทางสู่ทีพัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่ า

เทีย( ง

คํา(
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ตึกไทเป101(รวมบัตรขึนA ตึกชัAน89) -ร้ านพายสับปะรด
พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง-Cosmetic shop-ช็อปปิA งซีเหมินติง

วันทีส( าม

วันอาทิตย์ ที( 15 เม.ย.61

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ( กั
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึงตั-งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้
ชมทิวทัศน์สองข้างทางทีสวยงาม นําท่านเดินทางสู่ฟาร์ มแกะชิงจิงA ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความ
งามของฟาร์มและใกล้ชิดธรรมชาติทีน่ารื นรม บรรยากาศทีเงียบสงบและภูมิทศั น์ทีสวยงามทีนี จึงได้ชือ
ว่า “สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน” ให้ท่านถ่ายรู ปทิวทัศน์อนั สวยงามของฟาร์มชิงจิ-ง
รับประทานอาหารเทีย( ง ณ ห้ องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นํา ท่ า นล่ องเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยัน จัน ทรา ซึ งมี ความงดงามราวกับ ภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี- ยว ซึ ง
เป็ นที มาของนามอัน ไพเราะว่ า “สุ ริ ยั น -จั น ทรา” นํา ท่ า น นมั ส การรู ป ปัA น ของพระถั ง ซั ม จัc ง ที
ประดิษฐานทีวัดเสวียนกง นําท่านนมัสการศาลเจ้ าขงจือk และศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็ นเทพ
เจ้าแห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื อสัตย์ จากนั-นนําท่าน ช้ อปปิA งตลาดฝงเจี(ยไนท์ มาร์ เก็ต เป็ น
ตลาดที มีชือเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดิ นที มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์
ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ- งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร สุ กชีA าบู เชียนเย่
จากนั-น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ ท่านแช่ นาํA แร่ 5 ดาว แบบส่ วนตัว
ภายในห้ องพัก

เทีย( ง

เย็น

วันทีส( ี(
เช้ า

เทีย( ง

คํา(

เมืองไถจง –ฟาร์ มแกะชิงจิงA - ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดพระถังซัมจังc -วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจีย( ไนท์ มาร์ เก็ต
แช่ นาํA แร่ ระดับ 5 ดาวส่ วนตัวในห้ องพัก

วันจันทร์ ที( 16 เม.ย.61
เมืองเกาสง -วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ( กั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซาน ซึง เป็ น 1 ใน 4 วัดใหญ่ทีสุดของไต้หวันประจําภาคใต้ ชม
พระอุโบสถพระพุทธรู ป 14,800 องค์ ที สามารถบรรจุศาสนิ กชนได้ถึง 1,000 คน จุ ดเด่ นของที นี คื อ
พระพุทธรู ปองค์ ใหญ่ สู งถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยูบ่ นเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรู ปอีก 480
องค์ ซึงเราสามารถเดินขึ-นไปกราบไหว้สกั การะขอพรได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร เมนูอาหารจีนพืนA เมือง
หลังอาหาร นําท่านสู่อาณาจักร E DA WORLD ให้ท่านได้เล่นเครื องเล่น ในดินแดนในฝันของคนทุก
เพศทุกวัยบนเนื-อทีกว่า 8,600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 พร้อมทั-งรวบรวมภัตตาคารชือดัง ท่านทีชืน
ชอบการช้อปปิ- งก็มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ดงั ชั-นนําของโลก,
รวบรวมร้านค้าสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 300 แบรนด์ อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger,
และ Polo Ralph Lauren ฯลฯ
อิสระรับประทานอาหารทีภ( ายในสวนสนุก
จากนั-น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก E DA ROYAL HOTEL 5* หรื อเทียบเท่า

FJLSK 08 -24/01/2018

วันทีห( ้ า
Formosa

วันอังคาร ที( 17 เม.ย.61

ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือ มังกร–สถานีรถไฟ
Boulevard - สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

เช้ า

เทีย( ง

14.35 น.
17.05 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ( กั
หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางไปยังเจดียเ์ สื อ เจดียม์ งั กร ซึงตั-งอยูท่ ี ทะเลสาบดอกบัว
( Lotus lake ) เมืองเกาสง สร้างขึ-นเพือเป็ นทีระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซือสัตย์ โดยเชือกัน
ว่า ถ้าได้เดินเข้าทางปากมังกรและทะลุออกทางปากเสื อ จะเปลียนให้โชคร้ายกลายเป็ นดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร อาหารจีนแคะ
หลังอาหาร นําท่านชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevard ซึ งเป็ นสถานี รถไฟทีถูกจัดให้ความสวยงาม
ติดอันดับโลก เป็ นประติมากรรมกระจกสี กลางแจ้งทีใหญ่ทีสุ ดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดม 30
เมตร ทําให้แสงธรรมชาติสามารถส่ องผ่านเข้ามาทัวภายในบริ เวณอาคาร โดมกระจกสี ออกแบบโดย
สถาปนิ ก ชาวอิ ต าลี ได้แ รงบัน ดาลใจจากแนวคิ ด ธาตุ ท- ัง สี ของธรรมชาติ ดิ น นํ-า ลม ไฟและด้ว ย
ประติมากรรมนี-เอง ทีทําให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอันดับ สถานีรถไฟใต้ดินทีสวยทีสุดในโลก
หลังอาหารนําทุกท่านเดินทางถึง สนามบินเกาสง เพือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน
CHINA AIRLINES เทีย( วบินที( CI 839
ถึงท่ าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

#################################################################################################
เงือนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตาํ( กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตาํ( กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตาํ( กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักท่ านเดีย( ว จ่ ายเพิม(

13 – 17 APR’18

35,900

35,900

35,900

34,900

5,200

**กรุณาอ่ านสักนิดก่ อนจอง เนืองจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั-น สามารถใช้ได้เพียง
หนังสื อเดินทางทัวไปเท่านั-น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า
เนืองจากหนังสื อเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืน( วีซ่าเท่ านัAนถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่าน
ใดส่งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และหากวันทีเดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มทีให้สาํ เนา
กับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดิ นทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า และถ้าหากหนังสื อ
เดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง และหน้าว่างไม่ถึง5หน้า ทางบริ ษทั จะมิรับผิดชอบ
ใดๆ หากท่านโดนปฏิ เสธจากทางสายการบิ นหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั-งไทยและไต้หวัน จึ งเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่าน
รับทราบ และอายุของหนังสื อเดินทางต้องมากกว่า 180 วัน นับจากวันทีเดินทาง กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อ
เดินทางเพือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
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**ราคานีA รวมภาษีนาํA มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิม( ขึนA
หลังจากวันที( 01 มีนาคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียก เก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสือข้ าราชการเดินทางต้ องยืน( วีซ่าเท่ านัAน**
สําหรับผู้เดินทางทีอ( ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่ างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิsทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิsในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัด หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิsในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิsในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวt โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัวt โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั-ง มิฉะนั-นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั-งสิ-น
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย( นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัAงนีขA นึA อยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ( ม่ สามารถคาดการณ์ ไว้ ล่ วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีรA วม
1. ค่าตัวt เครื องบิน ชั-นประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ( 2 ท่ าน ต่ อ 1 ห้ อง )
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการทีระบุ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นําA หนักรวมไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขของ
กรมธรรม์)
อัตราไม่ นรีA วม
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ-าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กว่า 30 กิโลกรัม , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชํารุ ดหรื อของมีคา่ ทีสูญ
FJLSK 08 -24/01/2018

หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํ-ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึ-นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน กรณี ประกาศให้กลับมายืนวีซ่าอีกครั-ง (เนืองจากรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าสําหรับคน
ไทยผูถ้ ือหนังสื อเดินทางธรรมดา ถึงวันที 31 กรกฎาคม 61) ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม 1,700 บาท สําหรับการยืนขอวีซ่า
เงือ( นไขในการสํารองทีน( ั(ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระงวดแรก 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนา
หนังสือเดินทาง ทีม( อี ายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเ( ดินทาง กรณี ลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน
ทางบริ ษทั ขอสงวนการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
-งวดทีส( อง ก่ อนเดินทาง 20 วัน
* เมื(อท่ านชําระเงินไม่ ว่าจะทัAงหมดหรือมัดจํา ทางบริษทั ฯถือว่าท่ านยอมรับเงือ( นไขและข้ อตกลงต่ างๆที(ได้ระบุไว้ทAังหมดนีแA ล้ว

การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทําจองกับทางบริ ษทั ฯ หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ-นไป คืนเงินทั-งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ-นไป คืนเงินทั-งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ-นไป ขอสงวนสิ ทธิsคืนเงินในทุกกรณี
* กรณี เปลียนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิ ทธิsการเปลียนวัน
เดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิsยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรื อคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น- ี
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท- งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้
ถ้าต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิsทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น- ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิม( เติมเรื(องตัวc เครื(องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลียนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดทีนังของกรุ๊ปนั-นเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึงทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัวt เครื องบินไปแล้ว (กรณี
ตัวt REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั-น
ข้ อมูลเพิม( เติมเรื(องโรงแรมทีพ( กั
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
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2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ-นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิsในการปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ-าร้อน บริ การให้ฟรี
หากท่ านเดินทางเป็ นครอบครัว
กรณี ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุทีมีโรคประจําตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท- งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สําหรับหนังสือเดินทางธรรมดา สามารถเข้ าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสีนาํA เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนีA
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีมีหนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืนวีซ่าด้วย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 6 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ-ว จํานวน 2 ใบ
- ใช้รูปสี พ-นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน, สติกเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนั ให้
เรี 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-ง
เซ็นชือรับรองสําเนา
- 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 ณา
เซ็นชือรับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี
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* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึง และต้องทําจดหมายชี-แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทั-งแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ - นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั-งบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ - นั เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั-งเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ-นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ(งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู้มเี กียรติทรี( ่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทีท่องเทียวพร้อมทั-งการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั-งนี- ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายทีเกิ ดจากโรงแรมที พัก ยานพาหนะ, อันเนื องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที ยวทั-งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกัน
อุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯทีรับประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศ เนื องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่
ปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื-นที มีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดิ นทาง รวมถึงมีสิงผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดิ นทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ นหรื อเพือ
ความเหมาะสมทั-งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั-งนี- การขอสงวนสิ ท ธิ ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถื อและคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ทีร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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