

GTM-09 SHTGTPE4 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยนั จันทราเย๋หลิว อาบนําแร่ 4 วัน 3 คืน(TG)มี.ค.-ก.ย.61

1


วันที

กําหนดการ

1

กรุ งเทพฯ-เถาหยวน (TG632 : 08.25-13.05)-ไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ ง-เฟิ งเจียไนท์ มาร์ เก็ต

2

ไทจง-ผูหลี-ล่ องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Yพายสับปะรด-เจียวซี
อาบนํ าแร่

3

เจียวซี-นังรถไฟสายผิงซี-ปล่ อยโคมลอยสือเฟิ น
อุทยานเย๋ หลิว-ช้ อปปิ งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101
(ไม่ รวมค่ าขึ นตึก600NT)-ช้ อปปิ งย่ านซินอี

4

ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุ งเทพฯ
(TG633 :14.05-16.50)

เช้ า เทียง เย็น

โรงแรม

X

BEACON HOTEL
 หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว
ใกล้ แหล่ งช้ อปปิ ง



GUAN XIANG
CENTURYHOTEL

หรือเทียบเท่ าระดับ 5ดาว
ท้ องถิน





COURTYARD TAIPEI
MARRIOTTHOTEL

หรือเทียบเท่ าระดับ 5ดาว
อินเตอร์



✈

X

✈



กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน600NTD/ท่ าน/ทริป

กําหนดการเดินทางเดือนมีนาคม-กันยายน2561
วันแรก

กรุ งเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ ง-เฟิ งเจียไนท์ มาร์ เก็ต

05.30น.

พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั น 4 เคาน์ เตอร์ D สาย
การบินTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)โดยมีเจ้ าหน้ าทีจากทางบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวย
ความสะดวกแด่ทา่ นก่อนออกเดินทาง
เหิรฟ้ าสูไ่ ต้ หวันโดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONALเทียวบินทีTG632
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดิ นทางถึ ง สนามบิ น เถาหยวน เมื องไทเป ประเทศไต้ ห วัน ซึง เป็ นเกาะที มีพื นที เ ล็ก กว่า ประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตั งอยู่ห่างจากชายฝั งด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตรผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)ซึงตั งอยู่ในภาคตะวันตก
ของเกาะไต้ หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที 3 ของมณฑลไต้ หวัน จากนั นนําท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ งเป็ นหมู่บ้านเก่า
ของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที ลี ภัยมาอยู่กนั ทีไต้ หวันซึงสร้ างขึ นอย่างง่ายๆจากวัสดุทัวไป

08.25น.
13.05 น.
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แต่ได้ รับการเพ้ นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้ วยสีสนั สดใสตามผนังและกําแพงในหมู่บ้านจนเป็ นที สนใจของบุคคล
ทัวไป ทําให้ มีชือเสียงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวชือดังของเมืองไทชุงไปในทีสดุ
รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ สุกี ชาบูชาบู
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจียไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้ าครบครันจําหน่ายสินค้ า และอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไต้ หวัน เมนูทีขึ นชือของทีนีได้ แก่ ชานมไข่มกุ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื อหาสินค้ าต่างๆพร้ อมชมวิถี
ชีวิตของชาวไต้ หวัน
พักที BEACON HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวใกล้ แหล่ งช้ ออปิ ง****

คํา

วันทีสองไทจง-ผูหลี-ล่ องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Yพายสับปะรด-เจียวซี
อาบนํ าแร่
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

รับประทานอาหารเช้ าแบบติมซําทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)ตั งอยู่ทางภาคกลางของไต้ หวัน เป็ นเมือง
อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที สําคัญของไต้ หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที ได้ ชือว่าน่าอยู่ทีสุดใน
ไต้ หวัน นําท่านล่ องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทราซึงเป็ นทะเลสาบทีมีภเู ขาสลับซับซ้ อนล้ อมรอบประกอบกับ
มีทัศนียภาพของนํ าและภูเขาที สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นการชมวิวจากที ไกลๆ หรื อเข้ าไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอย่างชิดใกล้ นําท่านนมัสการศาลเจ้ าขงเบ้ งและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็ นเทพเจ้ า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้ าแห่งความซือสัตย์ และยังมีสงิ โตหินอ่อน 2 ตัว ทีตั งอยูด่ ้ านหน้ าวัด ซึงมีมลู ค่าตัวละ1
ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน
รับประทานอาหารเทียงทีภตั ตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...สไตล์ ผูหลีเมนูนึง
นําท่านเดินทางกลับสูไ่ ทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)เมืองหลวงของไต้ หวันและเป็ นศูนย์กลางทางด้ าน
ต่างๆของไต้ หวัน ทั งการศึกษา การค้ า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรื อวัฒนธรรม เมืองไทเปตั งอยู่ทางด้ านเหนือ
ของเกาะไต้ หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้ านคน ไทเปเป็ นเมืองหลวงทีมีการเติบโตเร็ วมาก นําท่านชม
โรงงานพายสับปะรด พร้ อมทํา D.I.Y.ซึงพายสับปะรดเป็ นขนมชื อดังของไต้ หวันมีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที
รู้ จักไปทัวโลกอิสระให้ ทกุ ท่านได้ ลองทําขนมพายสับปะรดด้ วยตัวท่านเอง และยังให้ ท่านได้ ท่านเลือกซื อขนม
ยอดนิยมของไต้ หวัน เค้ กไส้ สปั ปะรด และขนมอืนๆ อีกมากมายฝากคนทางบ้ านอีกด้ วยสมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่เมืองเจียวซี(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)เมืองทีขึ นชือเป็ นบ่อนํ าร้ อนทีอดุ มไปด้ วยแร่ ธาตุ
ซึงบ่อนํ าพุร้อนเจียวซีนั นถูกสร้ างขึ นเพือให้ ประชาชนทัวไปลงแช่ได้ทําให้ การแช่นํ าทีบ่อนํ าพุร้อนเป็ นทีนิยมมาก
ขึ น และเป็ นวัฒนธรรมทีฝังรากลึกในชุมชน นักท่องเทียวส่วนใหญ่ทีต้องการอาบนํ าแร่ มกั จะเลือกเดินทางมาบ่อ
นํ าพุร้อนเจียวซีแห่งนี
รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...ไก่ ย่างสูตรพิเศษ
พักที GUAN XIANG CENTURYHOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวท้ องถิน*****
***อาบนํ าแร่ ภายในห้ องส่ วนตัว ***
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วันทีสาม
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา


เจียวซี-นังรถไฟสายผิงซี-ปล่ อยโคมลอยสือเฟิ น-อุทยานเย๋ หลิว-ช้ อปปิ งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101(ไม่
รวมค่ าขึ นตึก600NT)-ช้ อปปิ งย่ านซินอี
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่าน นังรถไฟสายผิงซีเส้ นทางรถไฟสายสั นๆ ทียงั คงความเป็ นอดีตทั งในส่วนของอาคารบ้ านเรื อนและสถานี
รถไฟไว้ ได้ เป็ นอย่างดี นําท่านเดินทางสู่ เมืองสือเฟิ น ให้ ทา่ นได้ ปล่ อยโคมลอย (4 ท่ านต่ อ 1โคม) สูท่ ้ องฟ้ า
ทั งยามกลางวันและยามราตรี พร้ อมใจเขียนคําอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสูส่ วรรค์ เชื อกันว่า
โคมลอย หรื อที ร้ ู จักกันในชื อ “โคมขงหมิง ” ถูกประดิษฐ์ ขึ นโดยขงเบ้ ง ที ปรึ กษาด้ านการทหารคนสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ ยคุ สามก๊ ก เพือใช้ เป็ นเครื องมือสือสารของกองทัพ
รับประทานอาหารเทียงทีภตั ตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเล
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว อุทยานแห่งนี ตั งอยูท่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะพื นที
เป็ นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ าทะเลและลมทะเล ทําให้ เกิดโขดหินงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ
น่าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ งมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลกจากนั นนําท่านเดินทางกลับสู่
ไทเปนําท่านอิสระช้ อปปิ งซีเหมินติงหรื อสยามสแควร์ ไต้ หวัน อิสระช้ อปปิ งสินค้ าหลากหลายรวมทั งสินค้ า
แฟชันเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc.แต่ในส่วนของราคาทีประเทศ ไต้ หวัน ถือว่าถูก
ทีสดุ ในโลก แล้ วนําท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึ นตึก 600NT)มีความสูง
ถึง 508 เมตร ได้ รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้ หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง
สถาปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั งเดิมกับสถาปั ตยกรรมแบบไต้ หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ น
มงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื อ ให้ เข้ ากันกับเทคโนโลยีลํ ายุคได้ อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ าย
ปล้ องไผ่ 8 ปล้ องต่อกัน ต่อจากนั นน่านสู่ ย่านซินอีเป็ นย่านทีเพิงได้ รับการพัฒนาขึ นมาใหม่เพือเป็ นศูนย์รวม
ห้ างสรรพสินค้ าชั นนํา อาทิเช่น ATT 4 FUN , BELLAVITA ,SHIN KONG MITSUKOSHI XINYI , BREEZE
CENTER , ESLITE DUNNAN STORE ร้ านอาหารและแหล่งความบันเทิงทีทนั สมัยทีสดุ ในไทเป
อาหารคําอิสระตามอัธยาศัย โดยจะคืนเป็ นเงินสดให้ ท่านมูลค่ า 300NT เพือความสะดวกในการช้ อป
ปิ งของท่ าน
พักที COURTYARD TAIPEI MARRIOTT HOTELหรือเทียบเท่ า
ระดับ 5 ดาวอินเตอร์ *****

วันทีสี

ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLETSซึงเป็ นห้ างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริ กนั แห่งแรกในไต้ หวัน ตั งอยูบ่ ริ เวณติดกับ
สถานีรถไฟความเร็ วสูงและสถานีรถไฟฟ้ าเถาหยวนเอาท์เล็ตแห่งนี มีทั งหมด4 เฟส เฟสแรกประกอบด้ วยร้ าน
ขายสินค้ าแบรนด์ดงั รวม 102 ยีห้อ ซึงลดราคาถูกกว่าราคาปกติเฉลียประมาณ 35% ในจํานวนนี มีสนิ ค้ าแบรนด์
เนมทีเพิงเปิ ดช็อปสาขาในไต้ หวันเป็ นครั งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้ านค้ าจะเปิ ดครบทั ง 4 เฟส ภายในช่วง
ปลายปี 2561 นอกจากนี ยังมีร้าน“นิชิกิราเม็ง” (錦拉麵Nishiki Ramen) ซึงเป็ นร้ านราเม็งทีโด่งดังต้ องจน
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14.05น.
16.50 น.


ต้ องต่อแถวรอยาวทีสดุ ในญีปนุ่ ทั ง 7 สาขาในญี ปนต้
ุ่ องต่อแถวรอ 1-2 ชัวโมง มาเปิ ดสาขาแรกในไต้ หวันที ห้าง
กลอเรี ยเอาท์เล็ตส์แห่งนี อีกด้ วย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS INTERNATIONALเทียวบินทีTG633 (บริ การอาหาร
และเครืองดืมบนเครือง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ........
********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ********
ซือสัตย์ จริงใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตั งแต่ 10 ท่ านขึ นไป ***)
ไต้ หวัน ทะเลสาบสุริยนั จันทราเย๋ หลิว อาบนํ าแร่ 4 วัน 3 คืน(TG)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ ายเพิม

ราคา
ไม่ รวมตัว

วันที 24-27 มีนาคม 2561

23,999บาท

23,999บาท

8,000 บาท

15,999 บาท

วันที 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561

24,999บาท

24,999บาท

8,000 บาท

15,999 บาท

วันที 26-29 พฤษภาคม 2561

24,999บาท

24,999บาท

8,000 บาท

15,999 บาท

วันที 21-24 มิถุนายน 2561

23,999บาท

23,999บาท

8,000 บาท

15,999 บาท

วันที 19-22 กรกฎาคม 2561

23,999บาท

23,999บาท

8,000 บาท

15,999 บาท

23,999บาท

23,999บาท

8,000 บาท

15,999 บาท

24,999บาท

24,999บาท

8,000 บาท

15,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

วันที 16-19 สิงหาคม 2561
วันที 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561
วันที 6-9 / 8-11 / 13-16 / /15-18 /
27-30 กันยายน 2561

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชั นทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามทีระบุไว้ ในรายการเท่านั น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี นํ ามันขึ นทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เก็บค่าภาษี นํ ามันเพิมตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี เช็คภาษีนํ ามันณวันที05มี.ค.61เป็ นเงิน2,500บาท
3. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมื อตามทีระบุไว้ ในรายการ
GTM-09 SHTGTPE4 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยนั จันทราเย๋หลิว อาบนําแร่ 4 วัน 3 คืน(TG)มี.ค.-ก.ย.61
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4.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
5. นํ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ นเครื องได้ 1 ชิ น ต่อท่านนํ าหนักต้ องไม่เกิน7 กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัย
เครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
6. ค่ าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันทีมีอายุตั งแต่ 1 เดือนขึ นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ทีมีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ นไป ค่าชดเชย
ทั งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ทั งนี ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดทีมีการตกลงไว้ กบั
บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ ที เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทั งนี อัตราเบี ยประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึ นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีทีเสียชีวิตหรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว , การติดเชื อ, ไวรัส, ไส้ เลือน, ไส้ ติง, อาการทีเกียวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
7.ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-6) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านั น!!!ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าธรรมเนียมวีซ่าไต้ หวัน(หมายเหตุ : ตั งแต่ วันที 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้ หวันยกเลิกการขอวีซ่า
สําหรับหนังสือเดินทางไทย[เล่ มสีแดงเลือดหมู] ท่ านสามารถเข้ าไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่าแต่ หากมีประกาศจากทาง
รัฐบาลบังคับใช้ วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าเพิมทีเกิดขึ นตามจริง ทั งนี สําหรับหนังสือเดินทางข้ าราชการไทย (เล่ ม
สีนํ าเงิน) ต้ องทําการยืนขอวีซ่าตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่ อท่ านและค่ าบริ การยืนวีซ่า 500 บาทต่ อท่ าน
ใช้ ระยะเวลาในการยืนวีซ่า 5-7 วันทําการ
2. ค่ าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
3. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืนๆ ฯลฯ
4. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 600NTDต่ อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
5. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ มVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณีทีลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินที ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่า
ภาษี มลู ค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทั งหมดเท่านั น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ
ออกใบเสร็ จทีถกู ให้ กบั บริ ษัททัวร์ เท่านั น
6. ค่ าวีซ่าไต้ หวันสําหรับชาวต่ างชาติ
เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พร้ อมส่ งสําเนาหนังสือ
เดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ ตาํ กว่ า 6 เดือน ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ายขาย
2. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทั งหมด
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แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค้ าใช้ จ่ายทั งหมด
 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะพิจารณาเลื อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซา่
ตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอืนๆทีเกิดขึ นตามจริ ง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที พกั รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้ โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ มเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อ
กรณีทีทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที กรมแรงงานทั งจากไทย และต่างประเทศ
ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ นแต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯสงวนสิทธิ ทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที ของบริ ษัท ฯก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น
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 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที
ได้ ระบุไว้ แล้ วทั งหมด
** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื องจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวันสําหรับหนังสือเดินทางราชการไทย
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
 ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านทีมี
หนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณานํามาประกอบการยื นวีซ่าด้ วย เพือความสะดวกในการ
2 นิว
พิจารณาวีซา่ ของท่าน)
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2.รูปถ่ าย
 รูปถ่ ายสีหน้ าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ ว จํานวน 2 ใบ (ใช้ รูปสีพื นหลังขาวถ่ายไว้ ไม่เกิน
ส ัดส่วนใบหน้า
6 เดือน , สติกเกอร์ ใช้ ไม่ได้ , ห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ)
80 
3.หลักฐานการเงิน
 สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดง
ยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้ เรียบร้ อยก่อนถ่ายสําเนา)
พร้ อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
หรื อรายการเดินบัญชี
(Statement)ย้ อนหลัง 6 เดือนกรุณายืนขอจากธนาคารโดยใช้ เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่ านั น)
 หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และวันเริ มทํางาน
5.สําเนาทะเบียนบ้ าน
6.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ ามี) กรุณาเซ็นชือรับรองสําเนาทุกฉบับ
หมายเหตุ
- ผู้ยนื ขอวีซ่า ทีมีอายุ 60 ปี ขึ นไป ไม่ ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทํางาน
- กรณีถอื หนังสือเดินทางต่ างชาติ กรุ ณาเช็คเรืองการยืนวีซ่าเข้ า ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าทีทุกครั ง



พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
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