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วนัทีห่นึ่ง 11 เม.ย 62 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเกาสง-สถานีรถไฟFORMOSA BOULAVARD-ลิว่เหอไนท์มาร์เกต็ 
 

08.00 น.   พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน THAI SMILE  เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 

10.00 น.                นาํท่านออกเดินทางสู่ นครเกาสง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี TG2688 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  
14.20 น.  ถึงท่าอากาศยานเกาสง ประเทศไตห้วนั  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ 

รอรับเพ่ือนาํท่านสู่ สถานีรถไฟ FORMOSA BOULAVARD ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟท่ีถูกจดัให้ความสวยงามติดอนัดบัโลก เป็น
ประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีเส้นผา่ศนูยก์ลางของโดม 30 เมตร ทาํให้แสงธรรมชาติสามารถส่อง
ผา่นเขา้มาทัว่ภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ไดแ้รงบนัดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งส่ีของ
ธรรมชาติ ทั้งดิน นํ้ า ลม ไฟและดว้ยประติมากรรมน้ีเอง ท่ีทาํให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอนัดบั สถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุด
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ในโลก จากนั้นนาํท่านสู่ ช้อปป้ิงตลาดลิว่เหอไนท์มาร์เกต็  เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองเกาสงท่ีมีขายทุกส่ิงอยา่ง 
ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เคร่ืองด่ืม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของท่ีระลึก เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเคร่ืองใช้
ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารทอ้งถ่ินท่ีทาํมาจากอาหารทะเลเพราะเกาสงเป็นเมืองท่าติดทะเล ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร สเตก็ + บาร์สลดั 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั E-DA ROYAL HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง 12 เม.ย 62 วดัฝอกวงซาน-สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET-ฝงเจียไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
หลงัอาหาร จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัฝอกวงซาน ซ่ึง เป็น 1 ใน 4 วดัใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัประจาํภาคใต ้ชมพระอุโบสถ
พระพุทธรูป 14,800 องค ์ท่ีสามารถบรรจุศาสนิกชนไดถึ้ง 1,000 คน ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือพระพุทธรูปองคใ์หญ่สูงถึง 33 เมตร 
ประดิษฐานโดดเด่นอยูบ่นเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 480 องค ์ซ่ึงเราสามารถเดินข้ึนไปกราบไหวส้ักการะขอพรได ้  

เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารทีส่วนสนุก 
หลงัอาหาร นาํท่านสู่อาณาจกัร E DA WORLD ให้ท่านไดเ้ล่นเคร่ืองเล่น ในดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวยับนเน้ือท่ีกว่า 
8,600 ตารางเมตร มีร้านคา้ถึง 123  พร้อมทั้งรวบรวมภตัตาคารช่ือดงั ท่านท่ีช่ืนชอบ มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั้นนาํของโลก, รวบรวมร้านคา้สินคา้แบรนดด์งักว่า 300 แบรนด ์ อาทิ Gucci, YSL, A/X, DKNY, 

Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอ่ืน ๆ ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่าน ชอ้ปป้ิง  
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็  เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินท่ีมีร้านคา้ครบครัน เช่น อาหารทานเล่น
สไตลไ์ตห้วนั ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารเมนู บุฟเฟ่ต์ สุกีช้าบู 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม 13 เม.ย 62 ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา-วดัพระถังซัมจั๋ง-วดัเหวนิหวู่-ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสับปะรด-ตกึไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึน้ตกึ) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
หลงัอาหาร นาํท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า 
“สุริยนั-จนัทรา” นาํท่าน นมสัการรูปป้ันของพระถังซัมจั๋ง ท่ีประดิษฐานท่ีวดัเสวียนกวง นมสัการศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้
กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์นาํท่านแวะชิมชาอู่หลง พนัธุ์ดี ท่ีปลูก
บนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือและมีคุณภาพของไตห้วนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษอาหารจีนจักพรรดิ 
หลงัอาหาร นาํท่านสู่นครไทเป ให้ท่านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดงั
เพ่ือให้ทุกท่านเลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั จากนั้นนาํท่านชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตกึ) เพ่ือให้ท่านได ้
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ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวิศวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการ
ออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนั  ทาํหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนของ
แผน่ดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8  ปลอ้งต่อกนั และยงัมี
ลิฟทเ์ร็วดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารเมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ 14 เม.ย 62 ร้านเคร่ืองสําอาง-อุทยานเย่หลิว่-หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน-ร้านสร้อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
หลงัอาหาร นาํท่านช้อปป้ิงเคร่ืองสําอางค์ราคาถูก ท่ีไดรั้บความนิยมรวมถึงพวกยา/นํ้ ามนัและยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   อุทยานเหย่หลวิ จุดเหนือสุดของไตห้วนัมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็น
ชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของนํ้าทะเล ลมทะเลและการ
เคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนทาํให้เกิดการทบัถมของแนวหินและมีหินท่ีเป็น Landmark ของท่ีน่ีคือ หิน
เศียรราชินี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร เมนูกุ้งมงักรซีฟู้ด 
หลงัอาหาร นาํท่าน สัมผสับรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟ้ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ้ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง
ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด  
ในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชม
วิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจาก  ร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์Germanium ซ่ึงเป็นสร้อยท่ีมี
พลงัพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายกายสดช่ืน ลดอาการปวด
เม่ือย จากนั้นนาํท่าน ช้อปป้ิงตลาดซีเหมนิตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นม
สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่้อต่างๆ เช่น 
New Balance, Puma, Adidas, Nike ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนันั้นจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษเป็ดปักกิง่ 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั TAO GARDEN HOTEL  4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า 15 เม.ย 62 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เดินทางกลบักรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพ ส่ิงของต่างๆท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมด
เก่ียวกบัท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ จากนั้น
นาํทุกท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาตเิถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

14.05 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 633 
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16.50 น.  ถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพ 

#################################################################################################  
 

เงื่อนไขและราคา 

 
****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่าน**** 

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 
 
 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทีไ่ด้รวมราคาร้านขายสินค้าทีท่่านต้องเยี่ยมชม จํานวนทั้งหมด 4 ร้าน คอื ร้านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop –ร้านชา-ศูนย์ GERMANIUM ตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมผีลต่อราคาทวัร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุก
ท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามคีวามจําเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่น้ันขึน้อยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของลูกค้า 
ไม่มกีารบังคบั หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยีย่มชมร้านค้าทีก่ล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดินทาง ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน จํานวน 2,500 NTD./ท่าน  
 
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เน่ืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนั้น สามารถใชไ้ดเ้พียงหนังสือเดินทาง
ทัว่ไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้ เน่ืองจากหนังสือเดินทางขา้ราชการ
ไทยไม่ไดรั้บการยกเวน้วีซ่า (ต้องยืน่วซ่ีาเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไต้หวนัได้) หากท่านใดส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์ 
และหากวนัท่ีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มท่ีให้สาํเนากบัทางบริษทัไวห้รือนาํหนังสือเดินทางประเภทอ่ืนมาใช ้โดยไม่แจง้ให้ทาง
บริษัททราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วนั นับจากวนัเดินทาง ทางบริษัทไม่สามา รถ
รับผดิชอบใดๆได ้ หากท่านโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทยและไตห้วนั จึงเรียนให้ลูกคา้ทุกท่านรับทราบ 
กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพ่ือผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  
 

ราคานี ้รวมภาษีนํา้มนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบินแล้ว หากมกีารประกาศเพิ่มขึน้หลงัจาก 
วนัที ่01 มนีาคม 2562 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง** 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พักท่านเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

11 - 15  APR’18 30,999 30,999 30,999 29,999 3,700 
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**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยืน่วซ่ีาเท่านั้น** 
สําหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา

แนบมาด้วย 
 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การ
นดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบินและภยัธรรมชาติ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
5. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น 
ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
6. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามท่ีระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในส่วนท่ี
ท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญัมาสามารถคนิเป็นเงินได้ 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
(ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นํา้หนักรวมกนัไม่เกิน 30 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บั  
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    บริษทัประกนัชีวิต *(สาํหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 
    ชีวิต ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 
 
อตัราไม่นี้รวม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทปิ (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านํ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัมและ
มากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีชาํรุดหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็นตน้ 
4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 
 
 
เงื่อนไขในการสํารองทีน่ั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระงวดแรก 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทาํการจอง พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ี
อายุเหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดินทาง 
-งวดทีส่อง ก่อนเดินทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 
* สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัทาํการข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทาํการข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัทาํการข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี 
   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได)้ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านและในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด 
(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
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2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดั
หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างท่ีทางสายการบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสารสามารถเปล่ียนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
กาํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND
ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  
    และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัอาจเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ 
    ปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานํ้าร้อน บริการให้ฟรี 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายท่ีุมี
โรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***สําหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***  
 
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีนํา้เงิน ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดังนี้ 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมา
ประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จาํนวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
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   - ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให้เรียบร้อยก่อนถ่าย 
     สาํเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมทาํงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองสาํเนาทุก
ฉบบั  
   - กรณีท่ีเด็กอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึงและตอ้งทาํจดหมายช้ีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั้ง
แนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ 
พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนาและการเดินทางท่ีมีความชาํนาญโดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียว
พร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุ
หรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้
อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทั
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ฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัทจะยึดถือและคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 
 
 
 
 
 
 


