TPESH001

วันที่

กําหนดการ

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
ดอนเมือง-เถาหยวน (XW182 : 02.40-07.30)
ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่ องเรือชมทะเลสาบ
สุ ริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้ าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง
เฟิ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ-อุทยาน
แห่ งชาติ
เย๋
หลิ่ว-ศูFREE-ตึ
นย์ สร้ อกยสุไทเป
ขภาพ-ซื
่อหลินาไนท์
DUTY
101 (รวมค่
ขึน้ ตีมการ์ชั้น
เก็ต
89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติงอง (XW181 : 09.50-12.30)
เถาหยวน-ดอนเมื
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หรือ เทียบเท่ าระดับ 4
RELITE HOTELดาว
หรือเทียบเท่ าระดับ 4
RELITE HOTEL
ดาว
หรือเทียบเท่ าระดับ 4
ดาว

** กรุณาเตรียม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 800 NTD/ท่ าน/ทริป
ในส่ วนค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขนึ้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่ าน **
หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้ หวันยกเลิกการ
ขอวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย ท่ านสามารถเข้ าไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่า
ทั้งนี้ สํ าหรับหนังสื อเดินทางข้ าราชการไทย (เล่ มสี นํ้าเงิน) ต้ องทําการยื่นขอวีซ่าตามปกติ

 กําหนดการเดินทาง 19-23 มีนาคม 2561
วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
02.40 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่สาม
เช้ า

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอน อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบิน NOK
SCOOT เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี-่ วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา
วัดเสวียนจ้ าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
เหิรฟ้ าสู่ นครไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 182 (ไม่ รวมค่าอาหารบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน ซึ่งเป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่ ่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้า เมื อง นําท่ านเดิ นทางสู่ เมืองผู หลี่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็ นเมื อ ง
อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่สาํ คัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่ าอยู่
ที่สุดในไต้หวัน นําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิญมาจากชมพู
ทวีป จากนั้นนําท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อ น
ล้อ มรอบ ประกอบกับมี ทศั นี ยภาพของนํ้าและภูเขาที่สวยงามไม่ ว่าจะเป็ นการชมวิวจากที่ไกลๆ
หรื อเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี
นําท่านเดินทางสู่ วัดเสวียนจ้ าง นมัสการพระบรมสารี ริกธาตุที่ ซึ่ งชาวญี่ปุ่นอันเชิญมาจาก วัดหยิ
ออนหยิ ในจังหวัดไซตามะ วัดสร้างขึ้นเป็ นแบบสิ่ งก่อสร้างในราชวงค์ถงั สง่าและเรี ยบง่าย ที่ต้ งั
บริ เวณด้านหน้าวัดเป็ นทะเลสาบ ด้านหลังป็ นเขามังกรเขียว เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมที่ผคู ้ นเดินทาง
มาทะเลสาบสุริยนั จันทรา ต้องมาสักการ นําท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัด
เหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว
ที่ต้งั อยูด่ า้ นหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่ ง
ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
นําท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจําหน่ายสิ นค้า และอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อหาสิ นค้า
ต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวติ ของชาวไต้หวัน
พักที่ HOTEL REVE TAICHUNG หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ไทจง-ไทเป-ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ-อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว-ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ-ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมือ งไทเป เมื อ งหลวงของไต้หวันและเป็ นศู นย์กลางทางด้านต่างๆของ
ไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุ ตสาหกรรม เทคโนโลยี หรื อ วัฒนธรรม เมื องไทเปตั้งอยู่ทางด้าน
เหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็ นเมืองหลวงที่มีการเติบโต
เร็วมาก นําท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ อาทิเช่น ขนมพาย

เที่ยง
บ่ าย

คํา่
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่
วันที่ห้า
เช้ า
09.30 น.
12.15 น.

สับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยาน
แห่ งนี้ ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะ
กร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิ ดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่ าตื่นตาทีเดี ยว
โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ ไต้ หวัน
นําท่านแวะ ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพือ่ สุขภาพ มีท้งั แบบสร้อยข้อมือ
และ สร้อ ยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือ กในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน
และ ปะการังแดง เครื่ องประดับลํ้าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง
ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้ อสิ นค้าพื้นเมื อง อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระลึ ก
อิสระตามอัธยาศัย
อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
พักที่ RELITE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึน้ ตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ จากนั้นนําท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ตึก
ไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้ น 89 ) มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาว
ไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมี การผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออก
แบบดั้งเดิมกับสถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนี ยมจีน
และความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ าํ ยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
นําท่านเดินทางสู่ อนุส รณ์ ส ถานเจียงไคเช็ ค อดีตผูน้ ําของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรําลึ กถึงคุณงาม
ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่ งใช้เวลาในการ
สร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 นําท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง
ให้ท่านได้สมั ผัสความงามของสถาปั ตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้
เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ งนี้ เต็มไปด้วยรู ปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมที่ประณี ตงดงาม จากนั้นนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ งซี เหมินติง
หรื อสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย
อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
 พักที่ RELITE HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่ อง)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่ รวมค่าอาหารบนเครื่ องบิน)
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    

************ ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ************
     ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา     
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป *** )

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

ไต้ หวัน ขึน้ ตึก101 วัดเสวียนจ้ าง 5 วัน 3 คืน (XW)
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่ านั้น)
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 19-23 มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ

พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ

18,999 บาท

5,500 บาท

(ไม่ มีราคาเด็ก)

ราคาพิเศษ ไม่ รับจอยแลนด์
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มี
การปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามัน
เพิม่ เติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง

ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้
ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
× ค่ าธรรมเนียมวีซ่าไต้ หวัน (หมายเหตุ : ตัง้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561
ไต้ หวันยกเลิกการขอวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางไทย ท่ านสามารถเข้ าไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวี
ซ่ า ทัง้ นี ้ สาหรับหนังสือเดินทางข้ าราชการไทย (เล่ มสีนา้ เงิน) ต้ องทาการยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

× ค่ าทิปไกด์ ค่ าทิปคนขับ ท่ านละ 800 NTD หรื อ 900 บาท สาหรั บค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของท่ าน
× ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิ่ม 700NTD/ท่ าน/ทริป
×
×
×
×
×

ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ อง
บวกค่ าภาษีมลู ค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทาง
บริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน สาหรั บหนังสือ เดินทางไทย(เล่มข้ าราชการ) ต้ อ งยื่นวีซ่าเข้ า
ประเทศไต้ ห วัน มี ค่า ธรรมเนีย ม 1,700 บาทต่อ ท่า น และค่า บริ ก ารยื่น วี ซ่า 500 บาทต่อ ท่า น ใช้
ระยะเวลาในการยื่นวีซา่ 5-7 วันทาการ (สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมายเหตุ ตังแต่
้
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้ หวันยกเลิกการขอวีซา่ สาหรับหนังสือเดินทางไทย ท่าน
สามารถเข้ าไต้ หวันโดยไม่ต้องขอวีซา่ ... แต่ หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วีซ่า ทางบริ ษัท
ขอเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึน้ ตามจริง

เงื่อนไขการให้ บริการ
o ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน ( ไม่ นับ
รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
o การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รู ปแบบการให้บริ การหรื อยกเลิกการเดินทาง

o ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
o เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียก
เก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 500 NTD / คน / วัน
o กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
o การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจํา
o แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
o แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
o แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
o ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อค่ ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตั วแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน เงิน ได้ รวมถึ ง
เที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ท้ังหมด
เนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
o บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
o บริ ษ ัท ฯสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงโปรแกรมรายการท่ อ งเที่ ย วโดยไม่ ตอ้ งแจ้ง ให้ท ราบล่ ว งหน้า
(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
o บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
o เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อแล้ว
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ อ งบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และ
อํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดิ นทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,
อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ น
สิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ
ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้นที่ มี การปลอมแปลงเอกสารเพื่อ การเดิ นทาง รวมถึ งมี สิ่ง ผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่ คืนค่า ใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพือ่ ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวันสํ าหรั บหนังสื อเดินทางราชการไทย
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
 ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่าน
ที่มี หนังสื อ เดิ นทางเล่ ม เก่ า กรุ ณานํามาประกอบการยื่น วีซ่ า ด้ว ย เพื่อ ความ
2 นิว้
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2.รู ปถ่ าย
 รู ปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพ้นื หลังขาว ถ่ายไว้
ั ว
่ นใบหน้า
สดส
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
80 %
3.หลักฐานการเงิน
 สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงิน
ฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง หรื อ
รายการเดินบัญชี (Statement)ย้อนหลัง 6 เดือนกรุ ณายืน่ ขอจากธนาคารโดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน

4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
 หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน
5.สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
6.สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสํ าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ไม่ ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทํางาน
- กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้ า ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

