CODE: FT02

ดี๊ดี ฟิ นฝุดๆ
- ขึน้ เครื่ องสนามบินสุ วรรณภูมิ
- นา้ หนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
- เสิร์ฟอาหารร้ อนบนเครื่ องทั้งขาไป - กลับ
WIFI ON BUS

วันทีแ่ รก
23.00

กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่คอยอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง

CODE: FT02

วันทีส่ อง
02.15
06.55

เทีย่ ง

คา่
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

สนามบินสุ วรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่ อ-ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทราวัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR206
(บริการอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับ
อากาศรอรับ (อาหารว่าง แซนวิช+นา้ ผลไม้)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่
สวยงามของเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่ อ ซึ่งเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่น
ล้านบาท มีความสู ง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างแข็งแรงมาก เมื่อปี 1999 เกิด
แผ่นดินไหวอย่างแรง พสุ ธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้ นหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วดั นี้กลับไม่เป็ นอะไรเลย สร้างความ
ศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก ภายในวัดมีห้องเรี ยนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลัง อาหาร น าท่ านล่ อ งเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยัน จั น ทรา ซึ่ งมี ค วามงดงามราวกับ ภาพวาด เปรี ย บเสมื อ น
สวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูค ล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า
“สุ ริยนั -จันทรา” นาท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญกลับมาประดิษฐานทีว่ ดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965
นาท่าน นมัสการศาลเจ้ าขงจื้ อและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถื อ เป็ นเทพเจ้าแห่ งภู มิปัญ ญาและเทพเจ้าแห่ งความ
ซื่อสัตย์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง
รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษสเต็กจานร้ อน + สลัดบาร์ ไม่อ้นั
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ ที่พกั YUT TONG HOTEL หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ตแช่ นา้ แร่ 5ดาวส่ วนตัวภายในห้ องพัก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
หลังอาหาร นาท่านชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน จากนั้นเดินทางสู่ อุทยาน
แห่ งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่ สาคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นาท่านเที่ยว
ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นั่ง
รถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิ วทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ ง
ตลาดฝงเจี่ ยไนท์ มาร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นถนนคนเดิ น ที่มีชื่อ เสี ยงของเมือ งไถจงและเป็ นตลาดคนเดิ นที่มีร้านค้าครบครั น เช่ น
อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษสุ กชี้ าบู ชาบู
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั FRESH FIELDS HOTEL ให้ ท่านแช่ นา้ แร่ 5 ดาว แบบส่ วนตัวภายในห้ องพัก
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วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

คา่
วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

เมืองไทเป-ร้ านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึน้ ตึก)-ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
หลังอาหาร นาท่านเดิน ทางสู่ เมื องไทเป ซึ่ งเป็ นเมือ งหลวงของไต้ห วัน ให้ ท่านแวะชิ มและเลื อกซื้ อ ขนมยอดนิ ยมของ
ไต้ห วัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุก ท่านได้เลือ กซื้ อ ของฝากอันขึ้ นชื่อ ของไต้ห วัน จากนั้นนาท่าน ชมศู นย์
Germanium ซึ่ งเป็ นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี
ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึน้ ชื่ อของไต้หวัน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ ตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
ศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัว
อาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกัน
วินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาที
จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์ เนม
สไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ ้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ปนุ่ รวมทั้งยีห่ ้อต่างๆ
เช่น, New Balance , Puma ,AdidasและNike จากแบรนด์ต่างๆ ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด ให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษพระกระโดดกาแพง
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั TAO GARDEN HOTEL หรื อเทียบเท่า
อุทยานเหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้ น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Parkสนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
หลังอาหาร นาท่านสู่ อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนือสุ ดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเลและเป็ น
ชายหาดที่มีชื่อเสี ยง ที่นี่เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่ อนของน้ าทะเล ลมทะเลและ
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหิ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นาท่าน สั มผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิ่วเฟิ้ น ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ้ นเคยเป็ นแหล่งเหมือง
ทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง และยังเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน นอกจากนี้ ยงั สามารถ
ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *(เสาร์ -อาทิตย์ ต้ องเปลี่ยนเป็ นรถสาธารณะ)* นา
ท่าน ช้ อปปิ้ งเครื่ องสาอางค์ ที่ได้รับความนิ ยมหรื อรวมทั้งพวกยา/น้ ามันและยานวดที่ข้ ึนชื่อ ของไต้ห วัน จากนั้นนาท่าน
เดินทางต่อไปยังTaipei Fish Market หรื อ ตลาดปลาไทเป ซึ่ งเป็ นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ เป็ นตลาดติดแอร์ มี
อาหารทะเลทั้งแบบสดๆและแบบสาเร็ จที่พร้อมรับประทานได้ทนั ทีขาย ท่านสามารถเลือกซื้อ ชิมและลิ้มลอง ทั้งซูชิ ซาเซมิ
ปลาแซลมอน ปูอลาสก้า หอยนางรมสด กุง้ หอยเซลล์ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ขนม ผลไม้ ที่พร้อมรับประทานได้เลย
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เย็น
18.00
20.25
23.10

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง Mitsui Outlet Park ซึ่ งเป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ที่มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยี่ห้อ
และยังมีร้านค้าโซนอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม เลือกชิมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษปูอลาสก้า
นาทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR205
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เงื่อนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

13 – 17 MAY’20

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

18 – 22 JUN’20

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

****ค่าบริการข้ างต้น ยังไม่ได้ รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD /ทริป/ท่าน
(เก็บค่าทิปไกด์ ทสี่ นามบินก่อนเดินทาง) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า***
หมายเหตุ : หากท่ านลูกค้ าไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ านสิ นค้ าพื้นเมือง หรื อร้ านต่ างๆที่ระบุไว้ ตามรายการทัวร์ ไม่ ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตาม ท่ านลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายค่ าชดเชย เพิ่มท่ านละ 2,5000 NTD /ร้ านค้ า โดยไกด์ ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ าโดยตรง

**ราคาสาหรับลูกค้าทีไ่ ม่ต้องการตัว๋ เครื่ องบิน หักตัว๋ ออก 6,500 บาท***
***พาสปอร์ ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท***
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บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์และแจ้ งให้ ผ้ใู ช้ บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทาง
บริ ษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้ การบริการของรถนาเทีย่ ว ตาม
กฎหมายของประเทศไต้ หวันกาหนดไว้วนั ละ 10 ชั่วโมง ไม่สามารถขับเกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตาม
ความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ( 2-3 ท่าน / ห้ อง )
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดิ นทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทิป (เด็กชาระเงินเท่าผู้ใหญ่) ชาระเงินก่อนการเดินทาง, ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่
ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและ
มากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุ ดหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วีซ่าภายในอนาคต)
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เงื่อนไขในการสารองทีน่ ั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมสาเนาหนังสื อเดินทางและชาระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทาการจอง
กรณีที่ลูกค้ าจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่ าทัวร์ เต็มจานวน
(โปรดตรวจสอบพร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง ทีม่ ีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง)
- งวดทีส่ อง ก่อนเดินทาง 21 วัน
- เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ และชาระเงินค่าจองทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ,เลื่อน,หรื อขอคืนเงินได้ ทุกกรณี
ทางบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิดกรณี ผู ้
เดินทาง ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรื อกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรื อประเทศต่างๆ หรื ออัน เนื่องมาจากการ
กระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรื อผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทัง้ หมดก่อนการจอง เพื่อความเข้ าใจทีต่ รงกันระหว่างลูกค้าและบริษทั
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผูเ้ ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้น
2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริ ษทั ขอเก็บเพิ่มตามจริ ง
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจาก
สายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
4. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิ่งของสู ญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง ,การโจรกรรม และอุบตั ิเหตุอนั เกิดจาก
ความประมาทของผูเ้ ดินทาง
6. หากท่านได้จาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่ อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
7.โปรแกรมนี้เป็ นเพียงโปรแกรมที่เป็ นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริ ษทั ได้ทาการสารอง
โรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรื ออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ใน
โปรแกรม
8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั ทา นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั ชัดเจนเท่านั้น
9. ผูจ้ ดั ทาทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน ต่างๆ
หากเกิดกรณีผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรื อประเทศต่างๆ หรื ออัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
10.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว๋ โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้
12. กรุ ณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรื อประทับตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ลงในหนังสื อเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้
เช็คอิน หรื อตารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วน
ต่างที่ทางสายการบิน (กรณี ที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้ าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดู แลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุที่มี
โรคประจาตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้องยื่นวีซ่าเท่านั้น**
สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดา
แนบมาด้ วย
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สาหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่ มสีนา้ เงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามา
ประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้ืนหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่าย
สาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
- กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณีเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุก
ฉบับ
- กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทั้ง
แนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า
พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณีเป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านที่ร่วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การ
ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน,
สายการเดินเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้อ งถิ่น, ตลอดจนการถู กปฏิ เสธออกวีซ่ าจากกงสุ ลและ/หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ ยวข้อ งกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไข
ที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทาง
ออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อ การเดิ นทาง รวมถึ งมีสิ่ งผิดกฎหมาย บริ ษ ัท ฯ จะไม่คื นค่ าใช้จ่ ายใดๆ รายละเอี ยดด้านการเดิ น ทาง อาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือ
และคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

