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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ-สนามบินไถจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัเสวยีนกง – วดัเหวนิหวู่  
                               – ชิมชาอู่หลง  

06.30 น.  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน 

VIETJETAIR เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง     

09.00 น.   น าท่านออกเดินทางสู่นครไถจง ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน VIETJETAIR เทีย่วบินที ่VZ 560 
(ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุที่น่ังบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

13.45 น.  ถึงท่าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้หวนั หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถ

โคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของ

นามอนัไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” น าท่าน นมสัการรูปป้ันพระถงัซมัจัง๋ท่ีไดอ้ญัเชิญประดิษฐานกลบัมาท่ี วดัเสวยีนก

วง เม่ือปี ค.ศ. 1965 น าท่าน นมสัการศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา

และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์จากนั้นน าท่าน แวะชิมชาอู่หลง พนัธุ์ดีท่ีปลูกบนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือและมีคุณภาพของ

ไตห้วนั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 
  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อ น าท่านเขา้สู่ที่พกั HEDO HOTEL 3* หรือเที่ยบเท่าให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง ร้านพายสับปะรด-ร้านเคร่ืองส าอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้ิน – สือเฟ่ินปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์GERMANIUM 
                               - Duty Free – ซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพ่ือท่านแวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดงัเพ่ือให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั  จากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic 
Shop เพ่ือให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เก่ียวกับความงามอ่ืนท่ีได้รับความนิยมท่ีข้ึนช่ือและจ าพวก 
ยา/น ้ ามนันวด น าท่าน สัมผสับรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟ้ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ้ินเคยเป็นแหล่ง
เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากจะเป็นถนนคนเดิน
เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว 
ไตห้วนัและท่านยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
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หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉือเฟิน เป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เน่ืองจากในอดีต
เคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เร่ืองเล่าใน
พิพิธภณัฑ ์ดงันั้นหมู่บา้นโบราณฉือเฟ้ินจึงท าให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในเร่ืองอาหารท่ีเป็นของข้ึนช่ือ นอกจากนั้นยงั
เป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อนั) โคมลอยของไตห้วนั มีช่ือว่า “โคมขงหมงิ” ถูก
ประดิษฐข้ึ์นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของ
กองทพัตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟ จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตาม
ปฏิทินจนัทรคติ (ไม่รวมค่าโคม) จากนั้นน าท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยท่ีมีพลงัพิเศษสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย  จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง 
ตลาดซีเหมนิตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่้อต่างๆ เช่น New Balance, 
Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนัถือว่าถูกท่ีสุด ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HEDO HOTEL 3* หรือเทีย่บเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัทีส่าม หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บา้นสายรุ้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่ห์
ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นบา้นพกัทหาร แต่ภายหลงักลายเป็นท่ีอยูอ่ยา่งถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ท า
ให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผา่นศึกท่ีจึงไดส้ร้างภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทศัน์ทาง
วฒันธรรมท่ีสวยงามและยงัสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของภาพวาด ท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีกหลายๆ
หลงัในเขตหมู่บา้นสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงในทีวี, พืชสัตว ์ นก, กระบือ และคน
พ้ืนเมือง เป็นตน้ จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไถจง เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั  
14.30  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJETAIR  เทีย่วบินที ่VZ 561 

(ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุที่น่ังบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

17.15  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

เง่ือนไขและราคา 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

24 – 26 MAY’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 

25 – 27 MAY’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 

31MAY-02JUN’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
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***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช่ันไม่มขีองแจกและไม่มรีาคาเด็ก*** 
(ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 

 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 THB/ทริป/ท่าน 
 (เกบ็ค่าทปิไกด์ทีส่นามบินก่อนเดินทาง)   ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลกูค้า*** 

 

ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทีไ่ด้รวมราคาร้านขายสินค้าทีท่่านต้องเยีย่มชม จ านวนทั้งหมด 5 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- 
Cosmetic Shop –ร้านชา-DUTY FREE-ศูนย์ GERMANIUM ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมผีลต่อราคาทวัร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียน
ให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามคีวามจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่น้ันขึน้อยู่กบัความพอใจและ
สมคัรใจของลูกค้า ไม่มกีารบังคบั หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยีย่มชมร้านค้าทีก่ล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออก
จากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน จ านวน 2,500 NTD./ท่าน  
 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะ
รักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมาย
ของประเทศไต้หวันก าหนดไว้วันละ 10 ช่ัวโมง ไม่สามารถขับเกนิเวลาได้ ทางมคัคเุทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความ
เหมาะสมกบัเวลา และต้องข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

28 – 30 JUN’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

05 – 07 JUL’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

12 – 14 JUL’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

26 – 28 JUL’19 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 

27 – 29 JUL’19 14,999 14,999 14,999 14,999 1,800 

23 – 25 AUG’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

06 – 08 SEP’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

27 – 29 SEP’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

04 – 06 OCT’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 

12 – 14 OCT’19 14,999 14,999 14,999 14,999 1,800 

25 – 27 OCT’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
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7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไว ้
     กบั บริษทัประกนัชีวิต *(ส าหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บั 
     บริษทัประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 
 

อตัราไม่นี้รวม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านล่ะ   1,500 THB / ท่าน /ทปิ (ลูกค้าเด็กช าระเงินเท่าผู้ใหญ่) ช าระเงินก่อนการเดินทาง, ค่าทปิ 
    หัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20  
     กิโลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมีค่าท่ีสูญหาย 
     ในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใชว้ีซ่าภายในอนาคต) 
 

เง่ือนไขในการส ารองทีน่ั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดินทางและช าระเตม็จ านวน 1 วนัหลงัท าการจอง  
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่อีายุเหลือมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดินทาง) 

-  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองทวัร์และช าระเงนิค่าจองทวัร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลกิ,เล่ือน,หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณ ี 

   ทางบริษทั ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ หากเกดิกรณ ี 
   ผู้ เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออัน  
  เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมอืง หรือเอกสารการเดินทาง 
   ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณอีื่นๆ 
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วม 
     เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน 
     ให้ทั้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ีซ่า) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพื่อความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างลูกค้าและบริษทั 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป หากผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเล่ือนหรือปรับราคาค่าบริการข้ึน 
2. ราคาดงักล่าวรวมภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินแลว้   หากมีการประกาศปรับเพ่ิมก่อนการเดินทางทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมตามจริง 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การ

ล่าชา้จากสายการบิน ,การยกเลิกเท่ียวบิน ,ภยัธรรมชาติ ,การน าส่ิงของผดิกฎหมาย 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้เหตุให้ทราบล่วงหนา้  
5. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และอุบติัเหตุอนัเกิด

จากความประมาทของผูเ้ดินทาง 
6. หากท่านไดจ้  าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทั้งหมด 
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7.โปรแกรมน้ีเป็นเพียงโปรแกรมท่ีเป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากทางบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากทางบริษทัไดท้  าการ
ส ารองโรงแรมและห้องพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัให้ในระดบัใกลเ้คียงกนั หรืออาจจะปรับเปล่ียนจากตามท่ี
ระบุไวใ้นโปรแกรม 

8. มคัคุเทศก ์พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนผูจ้ดัท  า นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัชดัเจนเท่านั้น  

9. ผูจ้ดัท  าทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทน  
    ต่างๆ หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ  
    หรืออนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรือเอกสารการ 
    เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
10.ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือออกต๋ัวโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทาง 
     บริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทาง
เป็นส าคญัและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปล่ียนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีทางสายการบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสารสามารถเปล่ียนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  
    และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัอาจเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการ 
    ปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้าร้อน บริการให้ฟรี 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจ าตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องย่ืนวซ่ีาเท่านั้น** 
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ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาด้วย 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***ส าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***   
 

หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน า้เงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดังนี้ 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ  านวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให้เรียบร้อยก่อน
ถ่ายส 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 าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรอง 
    ส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนา
ทุกฉบบั  
   - กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อม
ทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบ
หยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใต้
การปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านที่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและ

สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพ่ือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ , อันเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่

คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ท่ีร่วม

เดินทางเป็นส าคญั 

 
 


