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วนัที่แรก     กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – Gloria Outlet 

09.30 พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 

AIRLINES เจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง    

13.40 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 832 

18.20 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้

ปรับอากาศ พร้อมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรับ น าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง Gloria Outlet หา้งเอาทเ์ลต็ซ่ึงประกอบดว้ยร้านขายสินคา้

แบรนดด์งัรวม 102 ยี่หอ้ ซ่ึงลดราคาถูกกวา่ราคาปกติตามทอ้งตลาด  

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำ 

 จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TAO GARDEN  HOTEL  4* หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดพ้กัผอ่น 

วนัที่สอง     เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ-วดัพระถังซ ำจัง๋-วัดเหวิน่อู่-ชิมชำอู่หลง-เฟ๋ิงเจีย่ไนท์มำร์เกต็ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้ง

ทางท่ีสวยงาม น าท่าน ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-

จนัทรำ” จากนั้นน าท่าน นมสักำรอฐิัของพระถังซ ำจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนีพื้นเมือง เมนูปลำประธำนำธิบด ี

 หลงัอาหาร น าท่าน นมัสกำร ศำลเจ้ำขงจ้ือและศำลเจ้ำกวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่ง

ความซ่ือสัตย ์น าท่านแวะชิมชำอู่หลงภูเขำสูง ชาท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง เฟ๋ิงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต เป็นตลาดท่ีมี

ช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินท่ีมีร้านคา้ครบครันจ าหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำ 

 จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CITY RESORT  4*  หรือเทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที่สำม   ร้ำนพำยสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-วดัหลงซำน-ซีเหมนิตงิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพ่ือนท่านแวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้ำน
ขนมพำยสับปะรดเหวยเก๋อ ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั  จากนั้นน าท่าน ชมศูนย์ germanium 
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เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ 
ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั   เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปำ ที่ขึน้ช่ือของไต้หวนั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมด
เก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะได้
พบกบัการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนา้รู้ป้ันท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี น า
ท่านเดินทางไปยงั วัดหลงซันซ่ือ หรือ  "วัดเขำมังกร"   เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1738 ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี2วดัหลงซนัซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บ  ความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" 
ท่ีสถิตอยู่ดา้นในนั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิ่งท าใหผู้ค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากข้ึนๆในทุกวนั หลงัจากนั้นน า
ท่าน ชอ้ปป้ิง ตลำดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์ เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า 
ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE 
, PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำ 
หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั TAO GARDEN  HOTEL  4* หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผอ่น  
 

วนัที่ส่ี    DUTY FREE –อุทยำนเหย๋หลิว่-หมู่บ้ำนจิว่เฟ้ิน-ตกึไทเป101(ไม่รวมบัตรขึน้ตกึ)-แช่น ำ้แร่ส่วนตวัภำยในห้องพกั  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
หลงัอาหาร ให้ท่านได ้ ช้อปป้ิงสินค้ำ ณ ร้ำนค้ำปลอดภำษีที่ DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
มากมาย จากนั้นน าท่านไปยงั อุทยำนเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาด
ท่ีมีช่ือเสียง เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของ
เปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง เมนูพเิศษ อำหำรซีฟู้ดสไตล์ไต้หวนั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปสัมผสับรรยากาศ ถนนเก่ำจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจหีลง จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมือง
ทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงั
สามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกดว้ย จากนั้นท าท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวม
บัตรขึ้นตึก)เพ่ือให้ท่านได ้ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวิศวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยีของไตห้วนั สัญลกัษณ์ของเมือง
ไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนั  
ท าหนา้ท่ีกนัการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตวัอาคารมองดูคลา้ย
ปลอ้งไผ ่8  ปลอ้งต่อกนั และยงัมีลิฟทท่ี์ เร็วท่ีท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที 
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ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า  เมนูพเิศษ พระกระโดดก ำแพง 
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั EASTERN HOTEL & RESORT 4*หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที่ส่ี    สนำมบินเถำหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบกล่อง 
 น าทุกท่านเดินทาง ถึง สนำมบินเถำหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.20  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน 

CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 831 
12.00  ถึงท่าอากาศยาน สนำมบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพ 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

เง่ือนไขและรำคำ 
**รำคำนี ้รวมภำษนี ำ้มนัและประกนัวนิำศภัยของสำยกำรบนิแล้ว หำกมกีำรประกำศเพิม่ขึน้หลงัจำกวนัที ่ 3 มนีำคม  2560  ทำงบริษัทฯ  จะเรียก 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

20-24 MAY ’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

10-14 JUN’17 16,999 16,999 16,999 16,999 3,800 

17-21 JUN’17 16,999 16,999 16,999 16,999 3,800 

24-28 JUN’17 16,999 16,999 16,999 16,999 3,800 

01-05 JUL’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

08-12 JUL’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

15-19 JUL’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

22-26 JUL’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

29 JUL-02 AUG’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

05-09 AUG’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

19-23 AUG’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 

  26-30 AUG’17 17,999 17,999 17,999 17,999 3,800 
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     เกบ็ตำมจริง** 
**กรุ๊ป 15 ท่ำนออกเดนิทำง** 

**หนงัสือเดนิทำงข้ำรำชกำร ไม่ได้รับกำรยกเว้นวซ่ีำไต้หวนั หำกใช้หนังสือข้ำรำชกำรเดนิทำงต้อง  ย่ืนวซ่ีำเท่ำนั้น** 
ส ำหรับผู้เดนิทำงทีอ่ำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมจีดหมำยยนิยอมให้บุตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบ

มำด้วย 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 
    ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดั 
     หยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทางดว้ย 
    โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศหรือออกตัว๋โดยสำรเอง กรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้น 
        ทำงบริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน *** 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์        
ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 
2. ประสงคอ์ยูต่่อ จะมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินก าหนด  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 
6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น ้ าหนกั 30 กิโลกรัม)  
9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บั  
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       บริษทัประกนัชีวติ *(ส าหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บับริษทั 
       ประกนัชีวติ ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 
 
อตัรำไม่นีร้วม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ   
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบิน 

ก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมี 
ค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
6.ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กช าระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 
เง่ือนไขในกำรส ำรองทีน่ั่ง  
- กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมส ำเนำพำสสปอร์ตช ำระงวดแรก 8,000 บำท ก่อนการเดินทาง  พร้อมส ำเนำหนังสือเดนิทำง ทีม่อีำยุเหลืออย่ำงน้อย 6 
เดือน นับจำกวนัทีเ่ดนิทำง 
-งวดทีส่อง ก่อนเดนิทำง 21 วนั 
กำรยกเลกิส ำหรับกำรจอง 

* ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี 
* เปล่ียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกวา่ 25 วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้นอ้ยกวา่ 25 วนั ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนวนัเดินทาง  
หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะ 
   ไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ล    
   ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ  
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบัติเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน,  
 ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิ 
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- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ี

สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  
    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ 
    ปรับเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้ าร้อน บริการใหฟ้รี 

หำกท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัว 

กรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรค

ประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำไต้หวนั 
***ส ำหรับหนังสือเดนิทำงไทย สำมำรถเข้ำประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีำ  
 
 
หำกเป็นหนังสือเดนิทำงรำชกำรไทยเล่มสีน ำ้เงนิ ต้องขอวซ่ีำไต้หวนัตำมปกต ิเอกสำรดงันี้ 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีา 
   ดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 
- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่าย 
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     ส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุกฉบบั  
   - กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั้งแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อม
ทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียว

พร้อมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตหุรือ

ความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน

ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัใน

กรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ

การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือ
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เพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 


