ดี๊ดี ฟิ นฝุดๆ
- ขึ้นเครื่องสนามบินสุ วรรณภูมิ
- น้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรั ม
- เสิร์ฟอาหารร้ อนบนเครื่ องทั้งขาไป - กลับ

วันที่แรก
23.00
วันที่ส อง
02.15
06.55

กรุ งเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ
พร้อมกันที่ ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม ิ ชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าทีค่ อยอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
สนามบินสุ วรรณภูม-ิ สนามบินเถาหยวน-เมือ งไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่ อ-ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมือ งเจียอี้
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206
(บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับ
อากาศรอรับ (อาหารว่ าง แซนวิช+นา้ ผลไม้)
นาท่านเดินทางสู่เมือ งไถจง ซึ่งตัง้ อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ สองข้างทางที่
สวยงามของเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่ อ ซึ่งเป็ นวัดทีท่ ันสมัยทีส่ ุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่น
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ค่า
วันที่สี่
เช้ า

ล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างแข็งแรงมาก เมื่อปี 1999 เกิด
แผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ ้านหายไปทีเ่ มืองหนานโถวแต่ว ัดนี้ กลับไม่เ ป็ นอะไรเลย สร้างความ
ศรัทธาให้ก ับชาวไต้หวันมาก ภายในวัดมีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้ นเมือ ง เมนูปลาประธานาธิบดี

หลัง อาหาร น าท่านล่ องเรื อชมความงามทะเลส าบสุ ริ ยั น จั น ทรา ซึ่งมี ความงดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมื อน
สวิส เซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์แ ละพระจั นทร์ เ สี้ย ว ซึ่ง เป็ น ทีม่ าของนามอันไพเราะว่า
“สุ ริยัน-จันทรา” นาท่าน นมัส การรู ปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ทีไ่ ด้อญั เชิญกลับมาประดิษฐานทีว่ ัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965
นาท่าน นมัส การศาลเจ้ าขงจื้ อ และศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ ง ภูมิปัญญาและเทพเจ้ าแห่ งความ
ซือ่ สัตย์ จากนั้นเดินทางสู่เมือ งเจียอี้ ให้ทา่ นได้ชมทัศนี ยภาพระหว่างสองข้างทาง
รั บประทานอาหารค่า เมนูพิเศษสเต็กจานร้ อน + สลัดบาร์ ไม่อ้ นั
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั YUT TONG HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ า ให้ทา่ นได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพั
่
นปี -ชิ มชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ตแช่ นา้ แร่ 5ดาวส่ วนตัวภายในห้ องพัก
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอ าลีซาน ซึ่งเป็ นจุดท่องเทีย่ วที่ สาคัญและสวยงามอีกทีห่ นึ่ งของเกาะไต้หวัน
ทีท่ กุ ท่านไม่ควรพลาด นาท่านเทีย่ วชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชืน่ ชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่
ทีม่ ีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ ให้ทา่ น นัง่ รถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทัง้ ให้ทา่ นได้ชม สวนสนพันปี ทีม่ ีสนหลากหลายนานา
พันธุ์ มีความสวยงามทีแ่ ตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ทา่ นได้ชนื่ ชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึก
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ ห้ อ งอาหาร เมนูอ าหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมือ งไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ สองข้างทางที่สวยงาม นาท่านแวะชิ ม ชาอู่หลง
พันธุ์ดีทปี่ ลูกบนภูเ ขาสูงอันขึ้นชือ่ และมีคณุ ภาพของไต้หวัน จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต ซึ่งเป็ นถนน
คนเดิน ทีม่ ี ชอื่ เสี ยงของเมื องไถจงและเป็ น ตลาดคนเดิน ทีม่ ี รา้ นค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่ นสไตล์ไต้ห วัน ให้ ทา่ น
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รั บประทานอาหารค่า เมนูพิเศษสุ กชี้ าบู ชาบู
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ ท่านแช่ นา้ แร่ 5 ดาว แบบส่ วนตัวภายในห้ อ งพัก
เมือ งไทเป-ร้ านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลัง อาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ เมื อ งไทเป ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน ให้ท่านแวะชิม และเลื อกซื้อขนมยอดนิ ยมของ
ไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื่อดัง เพื่อให้ทุกท่านได้เ ลือกซือ้ ของฝากอัน ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นน าท่าน ชมศูน ย์

โปรแกรมทัวร์ ไต้ หวัน TAIWAN อาลีซาน

EVA

เป๊ ะปั ง (BR) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์

TW261711

เที่ยง

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

เย็น
18.00
20.25

Germanium ซึ่งเป็ นสร้อยที่มีพลังพิเ ศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้ส มดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี
ช่วยให้ร่ายการสดชืน่ ลดอาการปวดเมื่อย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่ อของไต้ หวัน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รบั การออกแบบ
โดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญ่
้
หนักกว่า 660 ตัน
ทาหน้าทีก่ ันการ
สัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตัง้ ระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี
ตัวอาคารมองดู
คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ทมี่ ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที จากนั้นให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ ง
ตลาดซีเหมินติง หรือทีค่ นไทยเรียกว่า สยามสแควร์ เมือ งไทย มีทง้ ั แหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์ว ัยรุ่น
กระเป๋ า ของฝากคนทีท่ า่ นรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญีป่ นุ่ รวมทัง้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น, New
Balance , Puma ,AdidasและNike จากแบรนด์ตา่ งๆ ในส่วนของราคาทีป่ ระเทศไต้หวัน ถือว่าถูกทีส่ ุด ให้ทา่ นอิสระช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า เมนูพิเศษพระกระโดดกาแพง
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
อุทยานเหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้ น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Parkสนามบินเถาหยวน-กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านสู่ อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนื อสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเลและเป็ นชายหาดทีม่ ีชอื่ เสียง ทีน่ ี่ เ ต็มไปด้วยโขดหิ นทีม่ ีรูปทรงแปลกตาและ
งดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ
หลายล้านปี กอ่ นทาให้เ กิดการทับถมของแนวหิ น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ อ งอาหาร เมนูอ าหารจีนซีฟ้ดู
หลังอาหาร น าท่าน สั มผัส บรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้ น ซึ่งตัง้ อยู่บริเ วณไหล่เ ขาใน เมือ งจีหลง จิ่ วเฟิ้ นเคยเป็ น แหล่งเหมือง
ทองทีม่ ีชอื่ เสียงตัง้ แต่สมัยโบราณ ปั จจุบ ันเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ าคัญแห่ งหนึ่ ง และยังเป็ นถนนคนเดิน เก่าแก่ทมี่ ีชอื่ เสีย ง
ทีส่ ุดในไต้หวัน ให้ ทา่ นได้เ พลิดเพลิน บรรยากาศแบบดั้ง เดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน นอกจากนี้ ยังสามารถ
ชืน่ ชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้ เลื อกชิมและซือ้ ชาจากร้านค้าทีม่ ีอยู่มากมายอีกด้วย น าท่าน ช้ อปปิ้ งเครื่ องส าอางค์ ที่ได้รบั ความ
นิ ยมหรื อรวมทั้งพวกยา/น้ ามันและยานวดที่ข้ นึ ชือ่ ของไต้หวัน จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังTaipei Fish Market หรื อ
ตลาดปลาไทเป ซึ่ง เป็ น ตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ เป็ นตลาดติดแอร์ มีอาหารทะเลทัง้ แบบสดๆและแบบส าเร็จ ที่
พร้อมรับประทานได้ทนั ทีขาย ท่านสามารถเลื อกซือ้ ชิมและลิ้ มลอง ทัง้ ซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอน ปูอลาสก้า หอยนางรมสด
กุง้ หอยเซลล์ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ขนม ผลไม้ ทีพ่ ร้อมรับประทานได้เ ลย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง Mitsui Outlet Park ซึ่งเป็ น
เอาท์เ ล็ ตมอลล์ทมี่ ี รา้ นค้าแบรนด์ตา่ งๆให้ท่านได้เ ลือกหลากหลายยี่ ห้อและยังมี รา้ นค้าโซนอาหารมากมายให้ ทา่ นได้เ ลือก
ซือ้ เลือกชม เลือกชิมตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษปูอ ลาสก้า
นาทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
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ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุ วรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

23.10

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
เงื่อนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้ อ งละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่มเี ตียงเสริ ม

พักท่ านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

23 – 27 FEB’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

06 – 10 MAR’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

12 – 16 MAR’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

16 – 20 MAR’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

18 – 22 MAR’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

26 – 30 MAR’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

27APR-01MAY’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

30APR-04MAY’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

02 – 06 MAY’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

11 – 15 MAY’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

14 – 18 MAY’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

17 – 21 MAY’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

29MAY-02JUN’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

06 – 10 JUN’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

12 – 16 JUN’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

14 – 18 JUN’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

19 – 23 JUN’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

26 – 30 JUN’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

28JUN-02JUL’18

21,555

21,555

21,555

21,555

4,500

**กรุ ณ าอ่ านสั กนิดก่อ นจอง เนื่ องจากการเดิน ทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซา่ ให้ก ับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เ พีย งหนั งสือเดิ นทาง
ทัวไปเท่
านั้ น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางข้า ราชการ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบล่ วงหน้า เนื่ องจากหนั งสือเดินทางข้าราชการ
่
ไทย ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซา่ (ต้ อ งยื่ นวีซ่าเท่ านั้นถึงจะสามารถเข้ าไต้หวันได้) หากท่านใดส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้ก ับบริษทั ในวันจองทัวร์
และหากวันทีเ่ ดิน ทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดิ นทางเล่ มทีใ่ ห้ส าเนากับทางบริษทั ไว้หรือน าหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้โดยไม่แ จ้งให้ทาง
บริ ษ ัททราบล่ วงหน้ าและถ้าหากหนั ง สือเดิ น ทางของท่านมี อายุ การเดิน ทางน้ อยกว่า 180 วัน นั บจากวันเดิน ทาง ทางบริษ ัทไม่ส ามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฏิเ สธจากสายการบิน หรือตารวจตรวจคนเข้า เมืองทัง้ ไทยและไต้หวัน จึ งเรียนให้ ลูกค้าทุกท่านรับทราบและ
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางเพื่อผลประโยชน์ ของตัวท่านเอง
ราคานีร้ วมภาษีนา้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก
วันที่ 01 มกราคม 2561 ทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บตามจริ ง**
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**กรุ๊ ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการไม่ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อ ข้าราชการเดินทางต้ องยื่ นวีซ่าเท่ านั้น**
ส าหรั บผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ อ งมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดา
แนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เ ดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เ ข้าเมือง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน และภัยธรรมชาติ
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ต ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศหรื
อออกตัวโดยสารเอง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
๋
๋
ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายใดๆ ทัง้ สิ้น
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่ก ับ การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯจะรักษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู ้เดินทางเป็ น
สาคัญ
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ชัน้ นักท่องเทีย่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุว ันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่ านต่ อ 1ห้ อ ง)
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นา้ หนัก 30 กิโลกรั ม)
8. ค่ามัคคุเ ทศก์ของบริษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบ ัติเ หตุคมครองในระหว่
ุ้
างการเดินทาง คุมครองในวงเงิ
้
นท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดทีม่ ีการตกลงไว้กับ
บริษทั ประกันชีวติ *(สาหรับผู ้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจากัดการตกลงไว้กับบริษทั ประกัน
ชีวติ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นรี้ วม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง
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2. ค่าใช้จ่ ายส่วนตัว อาทิเ ช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั่ พิเ ศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดทีเ่ กินกว่า 30 กิโลกรัม
และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเ กิดการเจ็ บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีช่ ารุดหรือของมีคา่ ทีส่ ูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
4. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าธรรมเนี ยมวีซา่
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่าผู ้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
เงื่ อ นไขในการส ารองทีน่ งั่
- กรุ ณาจองล่ วงหน้าและชาระงวดแรก 8,000 บาท ภายใน 1 วันหลังทาการจอง
-งวดที่ส อง ก่อ นเดินทาง 25 วัน
การยกเลิกส าหรั บการจอง (วันทาการนับวันจันทร์ ถึงศุกร์ )
* สาหรับผู ้โดยสารทีท่ างบริษทั ฯ เป็ นผู ้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทัง้ หมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คนื เงินในทุกกรณี
* กรณีเ ปลี่ยนวันเดินทาง กรุณาแจ้งมากกว่า 25 วันทาการก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วันทาการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได้ครบ 15 ท่าน กรณีคณะผู ้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ ี บริษทั ฯยินดีคนื เงินให้ทง้ ั หมด (ยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ซึ่งได้ชาระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีทสี่ ูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็ บทีน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์แ ละอุบตั เิ หตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อ มูล เพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู ้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ ายส่วนต่าง
ทีท่ างสายการบินและบริษทั ทัวร์เ รียกเก็บ การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้กาหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดาเนิ นการออกตัวเครื
๋ ่องบินไปแล้ว (กรณีตวั ๋ REFUNDได้) ผู ้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น
ข้ อ มูล เพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณีทมี่ ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เ กิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เ น็ ต, ไดร์เ ป่ าผม, กาน้ าร้อน ให้บริการฟรี
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การเดินทางเป็ นครอบครั ว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต ้องได้รับการดูแ ลเป็ นพิเ ศษ (Wheelchair), เด็กและผู ้สูงอายุทมี่ ี
โรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแ ลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทง้ ั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***ส าหรั บหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่มสีนา้ เงิน ต้ อ งขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านทีม่ ีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามา
ประกอบการยื่นวีซา่ ด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่ างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ ว จานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เ กิน 6 เดือน , สติก๊ เกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู ้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบ ันให้เ รียบร้อยก่อนถ่าย
สาเนา) พร้อมเซ็นชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนิ นงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบ ันเท่านั้น)
- กรณีเ ป็ นพนักงาน
หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทางาน
- กรณีเ ป็ นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ีชอื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน พร้อมทัง้ เซ็นชือ่ รับรองสาเนา
- กรณีเ ป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบ ันเท่านั้น)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทัง้ เซ็นชือ่ รับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาสูตบิ ัตร และสาเนาใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชือ่ รับรองสาเนาทุก
ฉบับ
- กรณีทเี่ ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เ ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์ก ันอย่างไร พร้อมทัง้ แนบ
สาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู ้นั้น เช่น สาเนาใบหย่า
พร้อมทัง้ บันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผู ้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู ้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครอง
ของผู ้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทัง้ เซ็นชือ่ รับรองสาเนา
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- กรณีเ ป็ นผู ้สูงอายุ 60ปี ข้ นึ ไป ไม่ต ้องใช้เอกสารการงาน
ข้ อ ความซึ่งถื อเป็ นสาระสาหรั บท่านผู้มเี กียรติซงึ่ ร่ วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนาและการเดิน ทางทีม่ ีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ ัก อาหาร ยานพาหนะและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
พร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบ ัติเ หตุ
หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ อัน เนื่ องจากอุบ ัติเ หตุรวมถึ งภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน,
การจลาจล, สงครามการเมื อง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุ ดงาน, ความล่ าช้าของเทีย่ วบิน , สายการ
เดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเ สธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู ม้ ี
อานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ น สิทธิ พิเ ศษทางการทูต) ซึ่ง อยู่เ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มี ความคุมครองและประกันอุ
้
บตั เิ หตุ ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯ
ทีร่ บั ประกันในกรณี ทผี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเ สธโดยเจ้าหน้ าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ มิให้เ ดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดิ นทาง ไม่ปฏิบ ัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ ีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี สิ่งผิดกฎหมาย บริษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จาเป็ น หรื อเพื่ อความเหมาะสมทั้ง ปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้ง นี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดังกล่ าว บริ ษ ัท จะยึ ดถื อและคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเ กียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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