ทัวร์ไต้หวัน : รหัส TPE262

วันที่แรก
05.30

08.30

กรุ งเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ ง-ฟ่ งเจีย่ ไนท์ มาเก็ต
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8
เคาน์ เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ CI 838 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ระหว่างการเดินทาง
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13.00

ค่า

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และ ศุลกากร เรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่ งตั้งอยูใ่ น
ภาคตะวันตกของเกาะไต้หวันระหว่างทางให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวัน
ตลอดสองข้างทางที่รถวิง่ ผ่าน เมืองไถจง เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน
ปัจจุบนั เป็ นศูนย์วฒั นธรรม ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะ
ไต้หวัน และยังเป็ นศูนย์วฒั นธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมือง ไถจง เป็ นเมืองที่สะอาด
ที่สุดในไต้หวัน เพื่อท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ ง หมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิม
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นบ้านพักทหาร แต่กลายเป็ นที่อยูอ่ ย่างถาวร และมีความเงียบเหงา ทาให้ต่อมา
นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และ สร้างความมีชีวิตชีวาจากสี สนั ของภาพวาดที่เริ่ มจากบ้านหลัง
หนึ่งไปสู่บา้ นอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บา้ นสายรุ ้ง โดยภาพวาดส่ วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดฟงเจีย่
ไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน
จาหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั CITY RESORT 4* หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

ฟาร์ มแกะชิงจิง้ -ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซาจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง
อาบนา้ แร่ ภายในห้ องพัก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ ฟาร์ มแกะชิ งจิง้ ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์ ม
ถ่ายรู ป กับ น้อ งแกะและใกล้ชิ ด ธรรมชาติ ที่ น่ ารื่ นรม บรรยายกาศที่ เงี ย บสงบ และภู มิทัศ น์ ที่
สวยงามที่ นี่จึงได้ชือว่า “สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน ” ภายในฟาร์ มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาว
มากมายอาทิ กีวี่ ลูกแพร์ ลูกพลัม และลูกพีช มีสวนดอกไม้ก่ ึงเขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่
และดอกแคลลาลิลลี่
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหาร อาหารจีนพืน้ เมือง บนภูเขา
หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรือชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ าสู่ ยอด
เขา ที่ นับจากความสู งระดับ 600-2000 เมตร มี ความยาว 33 กิ โลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มีภู เขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบ ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มา
ของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” จากนั้นนาท่าน นมัสการรู ปปั้ นพระถังซาจัง๋ ที่ได้อญั เชิ ญ
อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และศาลเจ้ ากวนอู
ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ หลังจากนั้นแวะชิม
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ค่า

ชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน พันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อ และมีคุณภาพของ
ไต้หวัน
รับประทานอาหารค่า เมนูพเิ ศษสุ กชี้ าบู เชียนเย่
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั Eastern Hotels Resorts Yangmei 4*
หรื อเทียบเท่า ให้ ท่านได้ อาบนา้ แร่ ภายในห้ องพัก

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

เมืองไทเป-ร้ านพายสั บปะรด-ศูนย์ Germanium-เหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ นตลาดซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านแวะชิมและ
เลือกซื้ อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรดเหว่ ยเก๋ อ ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือก
ซื้ อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนาท่าน ชมศูนย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษ
ช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ น
ปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ เทปันยากิ ไม่ อ้นั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋ หลิ่ว จุดเหนื อสุ ดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลม

ทอดยาว ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตา
และงดงาม เกิ ดจากการกัดกร่ อนของน้ าทะเล ลมทะเล และการเคลื่ อนตัวของเปลื อกโลก
เมื่ อหลายล้านปี ก่ อนทาให้เกิ ดการทับ ถมของแนวหิ น จากนั้น นาท่ านสั มผัสบรรยากาศ
ถนนเก่ าจิ่วเฟิ่ น ที่ ต้ งั อยู่บริ เวณไหล่ เขาใน เมืองจีหลง จิ่ วเฟิ น เป็ นแหล่ งเหมื องทอง ที่ มี
ชื่ อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง เพราะนอกจาก
จะเป็ นถนนคนเดิ นเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่ นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือก
ชิ มและซื้ อชาจากร้ านค้าที่ มีอยู่มากมายอี กด้วย หลังจากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องไทเป

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

หลังจากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซี เหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีท้ งั
แหล่ ง เสื้ อผ้า แบรนด์ เนมสไตล์ว ยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ ท่ า นรั ก รองเท้า ยี่ ห้ อ ต่ า ง อาทิ
ONITSUKA TIGER แบรนด์ ที่ ด ัง ของญี่ ปุ่ น รวมทั้ ง ยี่ ห้ อ ต่ า งๆ เช่ น , NEW BALANCE ,
PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ ในส่ วนของราคาที่ ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่ สุด อิ สระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า เมนูเสี่ ยวหลงเปา อาหารขึน้ ชื่อของไต้ หวัน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั YISU HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า
COSMETIC SHOP - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
3

หลังอาหาร ให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งเครื่องสาอาง ที่ได้รับความนิ ยมหรื อรวมทั้งพวกยา/น้ ามันและยา
นวดที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ซึ่ งเป็ นแหล่งรวม
รู ปภาพ สิ่ งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั
เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ตาแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยน
เวรทหารรักษาการหน้ารู ้ป้ ันท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของ
อนุสรณ์แห่งนี้
นำทุกท่ำนเดินทำง สู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสำรและสัมภำระระหว่ำงทำง
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 835
ถึงท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

1030
1320
1600

เงื่อนไขและราคา
ช่วงการเดินทาง

15 – 18 JAN’18
18 – 21 JAN’18
01 – 04 FEB’18
08 – 11 FEB’18
22 – 25 FEB’18
07 – 10 MAR’18
15 – 18 MAR’18

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

20,999

20,999

20,999

19,999

3,200

21,999

21,999

21,999

20,999

3,200

21,999

21,999

21,999

20,999

3,200

21,999

21,999

21,999

20,999

3,200

21,999

21,999

21,999

20,999

3,200

21,999

21,999

21,999

20,999

3,200

21,999

21,999

21,999

20,999

3,200

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่ องจำกกำรเดินทำงเข้ำไต้หวันโดยกำรยกเว้นวีซ่ำให้กบั ประเทศไทยนั้น สำมำรถใช้ได้แต่หนังสือ
เดินทำงทัว่ ไป หำกท่ำนใดใช้หนังสือเดินทำงข้ำรำชกำร ต้องแจ้งให้บริษัททรำบล่วงหน้ำ เนื่ องจำก หนั งสือเดินทำงข้ำรำชกำร
ไทย ไม่ได้รบั กำรยกเว้นวีซ่ำ (ต้องยื่นวีซ่ำเท่ำนั้นถึงสำมำรถเข้ำไต้หวันได้) หำกท่ำนใดส่งสำเนำหนังสือเดินทำงให้กบั บริษัทใน
วันจองทัวร์ และถ้ำหำกวันที่เดินทำงท่ำนไม่ได้ใช้หนังสือเดินทำงเล่มที่ให้สำเนำกับทำงบริษัท หรือ นำหนั งสือเดินทำงประเภท
อื่นมำใช้ โดยไม่แจ้งให้ทำงบริษัท ทรำบล่วงหน้ำ ทำงบริษัทไม่สำมำรถรับผิดชอบใดๆได้ หำกท่ำนโดนปฎิเสธ จำกสำยกำรบิน
หรือตำรวจตรวจคนเข้ำเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่ำนลูกค้ำทุกท่ำนรับทรำบ และอำยุของหนังสือเดินทำงต้องมำกกว่ำ
6 เดือน นับจำกวันที่เดินทำงเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือเดินทำงของตัวท่ำนเอง

ราคานี้ รวมภาษีน้ ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก
วันที่ 06 ธันวาคม 2560 ทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
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**กรุป๊ 15 ท่านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยืน่ วีซ่า
เท่านั้น**
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่วำ่ กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุ ญำตให้
เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญำตให้เข้ำเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสยั ที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัด หยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน,ภัยธรรมชำติ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
5. คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน 15 ท่ำน ขี้ นไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหวั หน้ำทัวร์ไทยร่วม
เดินทำงด้วยโดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั ๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ***
โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ภำวะอำกำศ ภัยธรรมชำติ และเหตุ
สุดวิสยั ต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์โดยบริษัทจะรักษำ
ผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทำงเป็ นสำคัญไม่สำมำรถคืนเงินได้

อัตรานี้ รวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำม
ประสงค์อยูต่ ่อ จะมีคำ่ ใช้จ่ำยที่ทำงสำยกำรบินกำหนด
2. ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง
4. ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2 ท่ำนต่อ1ห้อง)
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
7. ค่ำกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 2 ใบ (น้ ำหนัก 30 กิโลกรัม)
8. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง
9. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจำกัด
ที่มีกำรตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวติ *(สำหรับผูส้ ูงอำยุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่ำนล่ะ 500,000 บำท ค่ำรักษำอยูใ่ น
ข้อจำกัดกำรตกลงไว้กบั บริษัท ประกันชีวิต ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

อัตราไม่นี้รวม
1. ค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ , ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนี ยมหนังสือเดินทำง,ค่ำน้ ำหนักเกิน
จำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้ น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว,
ค่ำกระเป๋ำเดินทำงที่ชำรุดหรือของมีคำ่ ที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้น
3. ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3%
5

4. ค่ำธรรมเนี ยมน้ ำมันและภำษี สนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้ นรำคำ
5. ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ
6. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนล่ะ 800 NTD / ท่ำน /ทริป (ลูกค้ำเด็กชำระเงินเท่ำผูใ้ หญ่), ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่
ควำมประทับใจ

เงื่อนไขในการสารองที่นั ่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสาเนาพาสสปอร์ตชาระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนกำรเดินทำง

พร้อม

สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

การยกเลิกสาหรับการจอง
* สำหรับผูโ้ ดยสำรที่ทำงบริษัทฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วัน ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* เปลี่ยนวันเดินทำง กรุณำแจ้งมำกกว่ำ 25 วันก่อนกำรเดินทำง หำกแจ้งน้อยกว่ำ 25 วัน ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนวัน
เดินทำง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถทำกรุป๊ ได้อย่ำงน้อย 15 ท่ำน และ/หรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำนหรือคณะผูเ้ ดินทำงไม่ครบ 15 ท่ำนในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ท้งั หมด (ยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำซึ่งได้ชำระไว้กบั ทำงสถำนทูตแล้ว) หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ถำ้ ต้องกำร
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน กรณีที่สูญหำย สูญเสีย หรือได้รบั บำดเจ็บที่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และอุบตั ิเหตุ
สุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจลต่ำงๆ เป็ นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบิน
- ในกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกัน หำกต้องกำรเคลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องชำระ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและกำรจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผูก้ ำหนด ซึ่งทำง
บริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้ดำเนิ นกำร ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตวั ๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทำงต้องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจำกกำรวำงแปลนห้องพัก ของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึง อำจท ำให้หอ้ งพัก แบบห้องเดี่ ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ที่ มี ง ำนจัด ประชุ ม นำนำชำติ (Trade Fair) หรือ เทศกำล เป็ นผลให้ค่ ำโรงแรมสู ง ขึ้ นมำกและห้อ งพัก อำจเต็ ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสำย Land บริกำรอินเตอร์เน็ ต, ไดร์เป่ ำผม, กำน้ ำร้อน บริกำรให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หำกท่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยใน
ครอบครัวของท่ำนเอง เนื่ องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สาหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า

หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้ าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสือเดินทำง (Passport)
- ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (สำหรับท่ำนที่มีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำ
ประกอบกำรยื่นวีซ่ำ
ด้วย เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)
- หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
2.รูปถ่ำย
- รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิ้ ว จำนวน 2 ใบ
- (ใช้รปู สีพื้นหลังขำว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ)
3.หลักฐำนกำรเงิน
- สำเนำสมุดเงินฝำกส่วนตัวของผูเ้ ดินทำง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับสมุดเงินฝำกแสดงยอดล่ำสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้
เรียบร้อยก่อนถ่ำย
สำเนำ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
- หรือรำยกำรเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำยื่นขอจำกธนำคำร โดยใช้เวลำดำเนิ นงำนประมำณ 3 วัน
4.หลักฐำนกำรทำงำน (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปั จจุบนั เท่ำนั้น)
- กรณีเป็ นพนักงำน
หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทำงำน
- กรณีเป็ นเจ้ำของกิจกำร
สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำและหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทำงเป็ นกรรมกำรหรือหุน้ ส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสำเนำ
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษำ (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปั จจุบนั เท่ำนั้น)
หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่กำลังศึกษำอยู่ และสำเนำบัตรนักศึกษำพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนำ
5.สำเนำทะเบียนบ้ำน/สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำสูติบตั ร และสำเนำใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ำมี) กรุณำเซ็นชื่อ
รับรองสำเนำทุกฉบับ
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- กรณีที่เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี
* ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ ง และต้องทำจดหมำยชี้ แจงว่ำเดินทำงพร้อมใครและมีควำมสัมพันธ์กนั
อย่ำงไร พร้อมทั้งแนบสำเนำบัตรประชำชนของบิดำ/มำรดำ
* เด็กอยูใ่ นควำมปกครองของบิดำหรือมำรดำเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐำนรับรองว่ำเด็กอยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของผูน้ ้ัน
เช่น สำเนำใบหย่ำ พร้อมทั้งบันทึกกำรหย่ำซึ่งแสดงว่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นควำมปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐำน
รับรองว่ำเด็กอยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของผูน้ ้ัน เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สำเนำทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนำ
- กรณีเป็ นผูส้ ูงอำยุ 60ปี ขึ้ นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสำรกำรงำน
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทำงบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในกำรจัดนำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมชำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พกั อำหำร ยำนพำหนะ
และสถำนที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง ทั้งนี้ ทำงบริษัท
ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ, อันเนื่ องจำกอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภยั , กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น, ตลอดจนกำรถูก
ปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอัครรำชทูต รวมถึงผูม้ ีอำนำจทำกำรแทนประจำประเทศ
ไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจำกเป็ นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยูเ่ หนื อกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำยรวมถึงใน
ระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตำมเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รบั ประกันในกรณีที่ผูร้ ว่ มเดินทำงถูกปฏิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิ
ให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่ องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทำง ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบด้ำนกำรควำม
คุมโรคติดต่อเฉพำะพื้ นที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คื นค่ำใช้จ่ำยใดๆ
รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจำเป็ น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ ทั้งนี้ กำรขอสงวนสิทธิดงั กล่ำว บริษัท จะยึดถือและคำนึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผูม้ ีเกียรติ ซึ่ง
ร่วมเดินทำงเป็ นสำคัญ
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