เดินทางโดยสายการบินประจําชาติไต้หวัน

แช่นํ้าแร่สว่ นตัวภายในห้องพัก

ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม

รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบส ุริยนั จันทรา

ช้อปปิ้ ง ซีเหมินติงฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟ้ ิ น ชมอ ุทยานหินทรายเหย่หลิว

วันทีแ่ รก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ฝงเจีย่ ไนท์ มาร์ เก็ต
09.00 พร้อมกันที่
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์
S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง
11.00
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเทีย่ วบินที่
CI 834 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ระหว่างการเดินทาง
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15.55

คํา่

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาค
ตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นําท่ านช้ อปปิ้ ง
ตลาดฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ตซึ่งเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจงและมีร้านค้าครบครัน เช่น อาหาร
ทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
อิสระอาหารคํา่

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พกั

CITY RESORT 4*หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง ฟาร์ มแกะชิงจิง้ -ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจัง๋ -วัดเหวินหวู-่ ชิมชาอู่หลง
แช่ นํา้ แร่ ส่วนตัวภายในห้ องพัก
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่
ฟาร์ มแกะชิงจิง้ ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์มและ
ใกล้ชิดธรรมชาติที่น่ารื่ นรมย์ บรรยายกา
สที่เงียบสงบและภูมิทศั น์ที่สวยงามที่นี่จึงได้ชื่อว่า
“สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมายอาทิ กีวี่ ลูกแพร์ ลูก
พลัม และลูกพีช มีสวนดอกไม้ก่ ึงเขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และดอกแคลลาลิลลี่ และการแสดง
ของสัตว์นานาพันธุ์ สัมผัสน้องแกะอย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็ นไฮไลท์
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน
เมนูอาหารอาหารจีนพื้นเมืองบนภูเขา
หลังอาหารนําท่าน
ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนนํ้าสู่ยอดเขา ที่
นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบ ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะ
ว่า “สุ ริยนั -จันทรา”นําท่านนมัสการรู ปปั้นพระถังซัมจัง๋ ที่ได้อญั เชิญ ประดิษฐานกลับมาที่ วดั เสวียนก
วง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นําท่านนมัสการศาลเจ้ าขงจื๊อและศาลเจ้ ากวนอู ณวัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์จากนั้นนําท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอัน
ขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ เมนูพเิ ศษสุ กชี้ าบูเชียนเย่
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
Eastern Hotels Resorts Yangmei4*หรื อเทียบเท่า
ให้ ท่านได้ แช่ นาํ้ แร่ ส่วนตัวภายในห้ องพัก
วันทีส่ าม

เมืองไทเป-ร้ านพายสับปะรด-ศู นย์ Germanium-อุทยานเหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ้ นตลาดซีเหมินติง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อ
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสับปะรดชื่ อดังจากนั้นนําท่านชมศู นย์ Germaniumเป็ นสร้อย
มีพลังพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้
ร่ างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
FJL15-08/01/20182

เทีย่ งรับประทานอาหารกลางวันเมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ เทปันยากิ ไม่ อ้นั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่ หลิว่ จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมท อดยาว
ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจาก
การกัดกร่ อนของนํ้าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการ
ทับถมของแนวหิ นนําท่านสัมผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิว่ เฟิ้ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลงจิ่วเฟิ้ น
เคยเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง
นอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิม
และซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วยจากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป นําท่านช้ อปปิ้ งตลาดซีเห
มินติงหรื อที่คนไทยเรี ยกว่าสยามสแควร์ เมืองไทยมีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของ
ฝากคนที่ท่านรักรองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนด์ ชื่อดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ
เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKEแต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ เมนูพเิ ศษเสี่ยวหลงเปาอาหารขึน้ ชื่ อของไต้ หวัน
หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
YISU HOTEL 4*หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่
Cosmetic shop-อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหารให้ท่านช้ อปปิ้ งเครื่ องสําอางค์ที่ได้รับความนิยมหรื อรวมทั้งพวกยา/นํ้ามันและยานวดที่ข้ ึน
ชื่อของไต้หวันจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็ นแหล่งรวม รู ปภาพ สิ่ งของ
ต่างๆ ที่เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัด
เซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู ปปั้ น
ท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึ่งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้
1030 นําทุกท่านเดินทางสู่
สนามบินเถาหยวนเพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระระหว่างทาง
1320
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI 835
1600
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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เงื่อนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักท่ านเดีย่ วจ่ ายเพิม่

04 – 07 APR’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

17 – 20 MAY’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

24 – 27 MAY’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

14 – 17 JUN’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

21 – 24 JUN’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

26 – 29 JUN’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

11 – 14 OCT’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,200

20 – 23 OCT’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,200

**กรุณาอ่ านสักนิดก่ อนจองเนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียง
หนังสื อเดินทางทัว่ ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า
เนื่องจากหนังสื อเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่าน
ใดส่งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์และหากวันที่เดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที่ให้สาํ เนา
กับทางบริ ษทั ไว้ หรื อนําหนังสื อเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสื อ
เดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ หากท่าน
โดนปฏิเสธ จากสายการบินหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่าน กรุ ณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสื อเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ราคานีร้ วมภาษีนาํ้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิม่ ขึน้ หลังจาก
วันที่ 01 มกราคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ อง ยื่นวีซ่าเท่ านั้น**
สําหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัด หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน,ภัยธรรมชาติ
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3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class)ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2 ท่ านต่ อ1ห้ อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นํา้ หนักไม่ เกิน30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ที่ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่
มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ น
ข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นรี้ วม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ้าหนักเกินจากสายการบินกําหนดที่เกินกว่า
30 กิโลกรัม และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชาํ รุ ดหรื อ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจ
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เงื่อนไขในการสํารองทีน่ ั่ง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสื อเดินทางและชําระงวดแรก8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจองหนังสื อเดินทาง
ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
-งวดทีส่ อง ก่ อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* กรณี เปลี่ยนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนวัน
เดินทาง
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรื อผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน กรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บการจัดที่นง่ั ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
(กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (
Single) ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2.กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3.โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifiหรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ้าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
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หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ ( Wheelchair),
เด็กและผูส้ ูงอายุ ที่ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สําหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่ มสีนาํ้ เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วันนับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
- ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน ,สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยูแ่ ละสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง จะต้องทําจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
FJL15-08/01/20187

- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มเี กียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ , อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง , การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน , สายการเดินเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ เป็ นต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกัน
อุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนรายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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