*ราคา

WIFI ON BUS
วันทีห่ นึ่ง
16.30 น.
19.20 น.
00.10 น.

วันทีส่ อง
เช้า

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบิน TIGER AIR
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506
(ไม่มีอาหารและเครื่องดืม่ บริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นงั่ บนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด (Random Seat)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พัก EASTERN HOTEL & RESORT 4* ให้ท่านแช่น้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู-่ ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สอง
ข้างทางที่สวยงาม เพื่อนาท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
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เที่ยง

ค่้า
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ค่้า
วันทีส่ ี่
เช้า

สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า
“สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนาท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้นากลับมาประดิษฐานที่ วัดเสวียนกวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นาท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ นาท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง
และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารค่้า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึนตึกชัน89)-ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อ ให้ท่านชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของ
ไต้ ห วั น ร้ า นขนมพายสั บ ปะรด ชื่ อ ดั ง เพื่ อ ให้ ทุ ก ท่ านได้ เ ลื อ กซื้ อ ของฝากอั น ขึ้ น ชื่ อ ของไต้ ห วั น น าท่ า น ช้ อ ปปิ้ ง
เครื่องส้าอางค์ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/น้ามันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยาน
เหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้าทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี
ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือ หินเศียรราชินี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นาท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง
ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึง่ และเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิว
ทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)* นาท่านเดินทาง
สู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึนตึก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของ
ไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน จากนั้น
นาท่านช้อปปิง้ ตลาดซีเหมินติง หรือทีค่ นไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น
กระเป๋า ของฝากคนทีท่ ่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปนุ่ รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New
Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาทีป่ ระเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่้า
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN 3.5* หรือเทียบเท่า
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้
สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนาท่านชม อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ
(National Revolutionary Martyrs’ Shrine) เป็นอนุสรณ์สถานการปฏิวัติแห่งชาติสร้างขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของ
ทหารจานวน 330,000 คน ที่เสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน -ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน และที่นี่เป็น
แหล่งเรียนรู้สาคั ญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน Zhong Shan ของไทเป อยู่บนภูเขา
Ching Shan และมองเห็นแม่น้า Keelung มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามคล้ายกับพระราชวัง Taihe Dian ใน
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กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนและยังเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่กล้าหาญของผู้เสียสละ อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้คือการเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกๆชั่วโมงโดยทหารที่จะแต่งเครื่องแบบเต็มยศ การเดินเวรยามและสับเปลี่ยน
เวรยามนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 เป็นต้นไป
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพืนเมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
15.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT 505
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นงั่ บนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด (Random Seat)
18.45 น.
ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
###############################################################################################
** ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด (Random Seat) **

เงื่อนไขและราคา
ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

30พ.ค.-02มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย. 62
07 – 10 มิ.ย. 62
13 – 16 มิ.ย. 62
14 – 17 มิ.ย. 62
20 – 23 มิ.ย. 62
21 – 24 มิ.ย. 62
27 – 30 มิ.ย. 62
28มิ.ย. –01ก.ค. 62
11 – 14 ก.ค. 62
18 – 21 ก.ค. 62
26 – 29 ก.ค. 62
09 – 12 ส.ค. 62
15 – 18 ส.ค. 62
29ส.ค. –01ก.ย. 62
05 – 08 ก.ย. 62
12 – 15 ก.ย. 62
19 – 22 ก.ย. 62
26 – 29 ก.ย. 62

11,555
10,999
10,999
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
12,555
12,555
13,999
13,999
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555

11,555
10,999
10,999
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
12,555
12,555
13,999
13,999
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
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เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
11,555
10,999
10,999
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
12,555
12,555
13,999
13,999
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี
พักท่านเดี่ยว จ่าย
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม
ไม่มีเตียงเสริม
11,555
2,500
10,999
2,500
10,999
2,500
11,555
2,500
11,555
2,500
11,555
2,500
11,555
2,500
11,555
2,500
11,555
2,500
12,555
2,500
12,555
2,500
13,999
2,500
13,999
2,500
12,555
2,500
12,555
2,500
12,555
2,500
12,555
2,500
12,555
2,500
12,555
2,500

03 – 06 ต.ค. 62
04 – 07 ต.ค. 62
10 – 13 ต.ค. 62
11 – 14 ต.ค. 62
12 – 15 ต.ค. 62
17 – 20 ต.ค. 62
18 – 21 ต.ค. 62
24 – 27 ต.ค. 62
25 – 28 ต.ค. 62
26 – 29 ต.ค. 62

13,555
13,555
13,555
14,999
14,999
13,555
13,555
13,555
13,555
13,555

13,555
13,555
13,555
14,999
14,999
13,555
13,555
13,555
13,555
13,555

13,555
13,555
13,555
14,999
14,999
13,555
13,555
13,555
13,555
13,555

13,555
13,555
13,555
14,999
14,999
13,555
13,555
13,555
13,555
13,555

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

.
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีของแจกและไม่มรี าคาเด็ก***
(ไม่สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครือ่ งได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด Random Seat)
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ท่าน
(เก็บค่าทิปไกด์ที่สนามบินก่อนเดินทาง) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า***
ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ทา่ นต้องเยี่ยมชม จ้านวนทังหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic
Shop –ร้านชา-DUTY FREE ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามี
ความจ้าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นนขึ
ั นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มกี ารบังคับ หากลูกค้า
ท่านใดมีความประสงค์ไม่ตอ้ งการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจากท่าน จ้านวน 2,500 NTD./ท่าน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ ึ้นอยูก่ ับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
การบริการของรถนาเที่ยว ตามกฎหมายของ
ประเทศไต้หวันกาหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง ไม่สามารถขับเกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม
กับเวลา และต้องขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตรานีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้ก้าหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง )
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
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8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้
กับ บริษัทประกันชีวิต *(สาหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจากัดการตกลงไว้กับ
บริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นรวม
ี
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กช้าระเงินเท่าผู้ใหญ่) ช้าระเงินก่อนการเดินทาง, ค่าทิป
หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20
กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชารุดหรือของมีค่าที่สญ
ู หาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วีซ่าภายในอนาคต)
เงื่อนไขในการส้ารองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส้าเนาหนังสือเดินทางและช้าระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 1 วันหลังท้าการจอง
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง)
- งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
- เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์และช้าระเงินค่าจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
ทางบริษัท ผู้จัดทาจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิดกรณี
ผู้เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือเอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรือผู้ร่วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษทั ฯ ยินดีคนื เงิน
ให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษทั
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผูเ้ ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรือปรับราคาค่าบริการขึน้
2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ามันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่มตามจริง
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจาก
สายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางบริษัทฯไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนือ่ งจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และอุบัติเหตุอันเกิดจาก
ความประมาทของผูเ้ ดินทาง
6. หากท่านได้จาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
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7.โปรแกรมนีเ้ ป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากทางบริษทั ได้ทาการสารอง
โรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ใน
โปรแกรม
8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนผู้จดั ทา นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของผูจ้ ัดชัดเจนเท่านั้น
9. ผู้จัดทาทัวร์นเี้ ป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ
หรืออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
10.ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับ การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
สาคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างที่ทางสายการบิน (กรณีทบี่ ัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กาหนด ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋
REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้าร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุที่มี
โรคประจาตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยื่นวีซ่าเท่านัน**
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ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา
แนบมาด้วย
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***ส้าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านทีม่ ีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามา
ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย 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 (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่าย
สาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
- กรณีเป็นพนักงาน
หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทางาน
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชอื่ ของผูเ้ ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง
สาเนา
- กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน้ )
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาสูติบัตร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุก
ฉบับ
- กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้ง
แนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นนั้ เช่น สาเนาใบหย่า
พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รบั ผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครอง
ของผูน้ ั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน
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ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านที่ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ
ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน,
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทาง
ออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือ
และคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
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