

วันที่

กาหนดการ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

1

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

✈

2

ไทจง-ผูหลี่-ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Y พายสั บปะรด-เจียวซี
อาบนา้ แร่

GUAN XIANG
CENTURY HOTEL
  
หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
ท้องถิ่น

3

เจียวซี-นั่งรถไฟสายผิงซี-ปล่ อยโคมลอยสื อเฟิ น
อุทยานเย๋ หลิว่ -ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101
(ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก 600NT)-ช้ อปปิ้ งย่านซินอี้

COURTYARD TAIPEI
MARRIOTT HOTEL
  
หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
อินเตอร์

4

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



X

✈

โรงแรม

BEACON HOTEL
 หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ใกล้แหล่งช้ อปปิ้ ง

X

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จานวน 600 NTD / ท่ าน / ทริป

โปรแกรมทัวร์ ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เย๋ หลิว่ อาบนา้ แร่ 4 วัน 3 คืน (TG) - รหัสทัวร์ TW151848



กาหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม-กันยายน 2561
วันแรก
05.30 น.
08.25 น.
13.05 น.

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ ง-เฟิ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
 พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 เหิ รฟ้าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG632
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน ซึ่ งเป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่ ่ างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่ วโมง) ซึ่ งตั้งอยู่
ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน จากนั้นนาท่ า นสู่
หมู่บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ี ภยั มาอยู่กนั ที่
ไต้หวัน ซึ่ งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใส
ตามผนังและกาแพงในหมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไป ทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทชุงไปในที่สุด
 รับประทานอาหารค่าทีภ่ ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ สุกี้ ชาบู ชาบู
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจาหน่ายสิ นค้า และ
อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่ อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อหา
สิ นค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวติ ของชาวไต้หวัน
 พักที่ BEACON HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ใกล้แหล่งช้ อปปิ้ ง ****
ไทจง-ผูหลี่-ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Y พายสั บปะรด-เจียวซี
อาบนา้ แร่
 รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซาทีภ่ ัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่สาคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้
ชื่ อว่าน่ าอยู่ที่สุดในไต้หวัน นาท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทศั นี ยภาพของน้ าและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นการชมวิว
จากที่ไกลๆ หรื อเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิ ดใกล้ นาท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้ง
และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถื อเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์
และยังมีสิงโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูด่ า้ นหน้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
 รับประทานอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สไตล์ ผหู ลี่เมนูนึ่ง
นาท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็ น
ศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรื อวัฒนธรรม
เมืองไทเปตั้งอยูท่ างด้านเหนื อของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็ น
เมื อ งหลวงที่ มี ก ารเติ บ โตเร็ ว มาก น าท่ า นชม โรงงานพายสั บ ปะรด พร้ อ มท า D.I.Y. ซึ่ งพาย
สับปะรดเป็ นขนมชื่ อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่าน
ได้ลองทาขนมพายสับปะรดด้วยตัวท่ านเอง และยังให้ท่านได้ท่า นเลื อกซื้ อ ขนมยอดนิ ย มของ

โปรแกรมทัวร์ ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เย๋ หลิว่ อาบนา้ แร่ 4 วัน 3 คืน (TG) - รหัสทัวร์ TW151848
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ไต้หวัน เค้กไส้สัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมายฝากคนทางบ้านอีกด้วย สมควรแก่เวลานาท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองเจียวซี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง) เมืองที่ข้ ึนชื่ อเป็ นบ่อน้ าร้ อนที่อุดมไป
ด้วยแร่ ธาตุ ซึ่ งบ่อน้ าพุร้อนเจียวซี น้ นั ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปลงแช่ได้ ทาให้การแช่ น้ าที่
บ่อน้ าพุร้อนเป็ นที่นิยมมากขึ้น และเป็ นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึ กในชุ มชน นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่
ต้องการอาบน้ าแร่ มกั จะเลือกเดินทางมาบ่อน้ าพุร้อนเจียวซี แห่งนี้
 รับประทานอาหารค่าทีภ่ ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ย่างสู ตรพิเศษ
 พักที่ GUAN XIANG CENTURY HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาวท้ องถิน่ *****
*** อาบนา้ แร่ ภายในห้ องส่ วนตัว ***
เจียวซี-นั่งรถไฟสายผิงซี-ปล่ อยโคมลอยสื อเฟิ น-อุทยานเย๋ หลิว่ -ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101
(ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก 600NT)-ช้ อปปิ้ งย่านซินอี้
 รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่ า น นั่ งรถไฟสายผิงซี เส้ นทางรถไฟสายสั้ นๆ ที่ ย งั คงความเป็ นอดี ตทั้งในส่ วนของอาคาร
บ้านเรื อนและสถานี รถไฟไว้ได้เป็ นอย่างดี นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองสื อเฟิ น ให้ท่านได้ ปล่ อยโคม
ลอย (4 ท่ านต่ อ 1 โคม) สู่ ทอ้ งฟ้ าทั้งยามกลางวันและยามราตรี พร้ อมใจเขียนคาอธิ ษฐาน และส่ ง
ความปรารถนาดี ของพวกเขาสู่ สวรรค์ เชื่ อกันว่าโคมลอย หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ “โคมขงหมิง” ถูก
ประดิ ษฐ์ข้ ึนโดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้านการทหารคนสาคัญในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารของกองทัพ
 รับประทานอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเล
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มี
ลักษณะพื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหิ น
งอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชิ นี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งซีเหมินติง หรื อสยามสแควร์
ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka
Tiger, Nike etc. แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถื อว่าถู กที่สุดในโลก แล้วนาท่านสัมผัส
สัญลักษณ์แห่ งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก 600NT) มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับ
การออกแบบโดยวิ ศ วกรชาวไต้ห วัน ลัก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมมี ก ารผสมผสานระหว่ า ง
สถาปั ตยกรรม ของเอเชี ยตะวันออกแบบดั้งเดิ มกับสถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสาน
สัญลักษณ์ อนั เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนี ยมจี นและความเชื่ อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ า ยุค ได้
อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ต่อจากนั้นน่านสู่ ย่ านซินอี้ เป็ นย่านที่เพิ่ง
ได้รั บ การพัฒ นาขึ้ นมาใหม่ เ พื่ อ เป็ นศู น ย์ร วมห้ า งสรรพสิ น ค้า ชั้ น น า อาทิ เ ช่ น ATT 4 FUN ,
BELLAVITA , SHIN KONG MITSUKOSHI XINYI , BREEZE CENTER , ESLITE DUNNAN
STORE ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที่ทนั สมัยที่สุดในไทเป
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศั ย โดยจะคื นเป็ นเงินสดให้ ท่านมู ลค่ า 300NT เพื่อความสะดวกในการ
ช้ อปปิ้ งของท่าน
 พักที่ COURTYARD TAIPEI MARRIOTT HOTELหรื อเทียบเท่ า
ระดับ 5 ดาวอินเตอร์ *****

โปรแกรมทัวร์ ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เย๋ หลิว่ อาบนา้ แร่ 4 วัน 3 คืน (TG) - รหัสทัวร์ TW151848



วันทีส่ ี่
เช้ า

14.05 น.
16.50 น.

ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ GLORIA OUTLETS ซึ่ งเป็ นห้างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริ กนั แห่ ง แรกในไต้หวัน
ตั้งอยูบ่ ริ เวณติดกับสถานี รถไฟความเร็ วสู งและสถานี รถไฟฟ้ าเถาหยวนเอาท์เล็ตแห่ งนี้ มีท้ งั หมด 4
เฟส เฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสิ นค้าแบรนด์ดงั รวม 102 ยีห่ อ้ ซึ่ งลดราคาถูกกว่าราคาปกติเฉลี่ย
ประมาณ 35% ในจานวนนี้ มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิ ดช็อปสาขาในไต้หวันเป็ นครั้งแรก 24 แบ
รนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิ ดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปี 2561 นอกจากนี้ยงั มีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (
錦拉麵 Nishiki Ramen) ซึ่ ง เป็ นร้ า นราเม็ ง ที่ โ ด่ ง ดัง ต้อ งจนต้อ งต่ อ แถวรอยาวที่ สุ ด ในญี่ ปุ่ น ทั้ง 7
สาขาในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชัว่ โมง มาเปิ ดสาขาแรกในไต้หวันที่ห้างกลอเรี ยเอาท์เล็ตส์ แห่ งนี้
อีกด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG633
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........   
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)
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ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เย๋ หลิว่ อาบนา้ แร่ 4 วัน 3 คืน(TG)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กาหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 24-27 มีนาคม 2561

23,999 บาท

23,999 บาท 8,000 บาท 15,999 บาท

วันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561

24,999 บาท

24,999 บาท 8,000 บาท 15,999 บาท

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561

24,999 บาท

24,999 บาท 8,000 บาท 15,999 บาท

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2561

23,999 บาท

23,999 บาท 8,000 บาท 15,999 บาท

วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561
วันที่ 16-19 สิงหาคม 2561
วันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561
วันที่ 6-9 / 8-11 / 13-16 / /15-18 /
27-30 กันยายน 2561

23,999 บาท

23,999 บาท 8,000 บาท 15,999 บาท

23,999 บาท

23,999 บาท 8,000 บาท 15,999 บาท

24,999 บาท

24,999 บาท 8,000 บาท 15,999 บาท



อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้ น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนา้ มัน ณ วันที่ 05 มี.ค.61 เป็ นเงิน 2,500 บาท
3. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. นา้ หนักสั มภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
7. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-6) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
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อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าธรรมเนียมวีซ่าไต้ หวัน (หมายเหตุ : ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้ หวันยกเลิกการขอ
วีซ่าสาหรับหนังสื อเดินทางไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] ท่านสามารถเข้ าไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่า แต่ หากมีประกาศ
จากทางรั ฐ บาลบั ง คั บ ใช้ วีซ่ า ทางบริ ษั ท ขอเก็บ ค่ า วีซ่ า เพิ่มที่เ กิด ขึ้น ตามจริ ง ทั้ง นี้ ส าหรั บ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
ข้ าราชการไทย (เล่มสี นา้ เงิน) ต้ องทาการยื่นขอวีซ่าตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่ อท่าน และค่ าบริการยื่น
วีซ่า 500 บาทต่ อท่าน ใช้ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทาการ
2. ค่ าทาหนังสื อเดินทางทุกประเภท
3. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
4. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 600 NTDต่ อคน (เด็กชาระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
5. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม VAT 7 % และหัก ภาษี ณ ที่ จ่า ย 3 % ในกรณี ที่ ลู ก ค้าต้องการใบก ากับ ภาษี จะต้องบวกค่ า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
6. ค่ าวีซ่าไต้ หวันสาหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สาเนาหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2. ชาระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทาการ คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันทาการ เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันทาการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

** ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวันสาหรับหนังสื อเดินทางราชการไทย
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
• ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่าน
ที่ มี หนัง สื อเดิ นทางเล่ ม เก่ า กรุ ณาน ามาประกอบการยื่ นวีซ่ า ด้ว ย เพื่ อความ
2 นิว้
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
• หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
2.รู ปถ่ าย
• รู ปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว้ จานวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้
ั ว่ นใบหน้า
สดส
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
80 
3.หลักฐานการเงิน
• สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงิน
ฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปั จจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อ
รายการเดินบัญชี (Statement)ย้อนหลัง 6 เดือนกรุ ณายืน่ ขอจากธนาคารโดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
• หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
5.สาเนาทะเบียนบ้ าน
6.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่า ทีม่ ีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ไม่ ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทางาน
- กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุ ณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ า ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้ง

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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