TRIP CODE: FMS_SL07_MAY – OCT 19

วันที่หนึ่ง
16.30 น.

19.30 น.

วันที่สอง
00.15 น.

เช้ า

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ประตู 8
สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อน
การเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR
เทีย่ วบินที่ SL 394 (ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) ไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ สายการบินเป็ นผู้
กาหนด (RANDOM SEAT)
สนามบินเถาหยวน-เข้ าทีพ่ กั -เช้ าเมืองหนานโถว-ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดเสวียนกวง
วัดเหวิน่ หวู่-หมู่บ้านสายรุ้ ง-ฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต-เมืองเจียอี้
ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ ที่พกั HEDO HOTEL 3.5*
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
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เทีย่ ง

คา่

วันที่สาม
เช้ า

เทีย่ ง

หลังรับประทานอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องหนานโถว เมื องตากอากาศชื่ อดังให้ท่านชมทัศนี ยภาพ
ระหว่างสองข้างทางเพื่อเดินทาง ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งมี ความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์
เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่ มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยัน-จันทรา” นาท่ าน นมัสการรู ปปั้ นพระถังซั มจั๋งที่ ได้
อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นาท่าน นมัสการศาลเจ้ าขงจื้อและศาลเจ้ า
กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นานาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ ง หมู่บา้ นสายรุ ้งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ ห์ของเมือง
ไถจง เดิ มถูกสร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็ นที่ อยู่อย่างถาวรและมี แต่ความเงียบ
เหงา ทาให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ จึงได้สร้างภาพวาดที่ ถือเป็ นส่ วน
หนึ่ งของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสี สันของภาพวาด ที่เริ่ มจาก
บ้านหลังหนึ่ งไปสู่ บา้ นอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บา้ นสายรุ ้ง โดยภาพวาดส่ วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบื อ และคนพื้นเมือง เป็ นต้น จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดฝงเจี่ยไนท์
มาร์ เก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้า
กี ฬ าหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง และยังมี อ าหารทานเล่น สไตล์ไต้ห วัน ให้ท่ านได้อิส ระช้อ ปปิ้ งตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ มืองเจียอี้ เพื่อนาท่านเข้าสู่ ที่พกั HOTEL HI 3.5* หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้
พักผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์
มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ที่เป็ นจุดท่องเที่ยวที่
สาคัญและสวยงามอีกที่หนึ่ งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านชมทิวทัศน์ สองข้างทางอัน
สวยงามระหว่างการเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง (บนอาลีซาน)
หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก
ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานา
พันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป เพือ่ ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก นาท่าน
ลงจากเขาเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่ งเป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับ 3 ของเกาะไต้หวัน จากนั้นนาท่าน แวะชิมชาอู่
หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสู งอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวนเพื่อไปช้
อปปิ้ งที่ เถาหยวนไนท์ มาร์ เก็ต ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อของกินหรื อของใช้ที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน ให้
ท่านอิสระช้อปปิ้ ง
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คา่

วันที่สี่
เช้ า

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เพื่อนาท่านเข้าสู่ ที่พกั WELL GARDEN Hotel 3.5* หรื อ
เทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เมืองไทเป-ร้ านพายสั บปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้ น-สื อเฟิ่ นปล่ อยโคมลอย(ไม่
รวมค่ าโคม)-ศูนย์ GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุ งเทพ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไทเป ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิ มและเลือกซื้ อ
ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื่ อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้นชื่ อ
ของไต้หวัน จากนั้นนาท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางและสิ นค้าเกี่ ยวกับ
ความงามอื่นที่ ได้รับ ความนิ ยมที่ ข้ ึ นชื่ อ และจาพวก ยา/น้ ามันนวด นาท่าน สั มผัสบรรยากาศถนนเก่ า
จิ่วเฟิ้ น ที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณไหล่เขาในเมื องจีหลง จิ่วเฟิ้ นเคยเป็ นแหล่งเหมื องทองที่ มีชื่อเสี ยงตั้งแต่ส มัย
โบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง นอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง
ที่ สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นบรรยากาศแบบดั้งเดิ มของร้ านค้า ร้ านอาหารของชาว
ไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมาย *(เสาร์ อาทิตย์ ต้ องเปลีย่ นเป็ นรถสาธารณะ)*

เทีย่ ง

คา่
วันที่ห้า

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสื อเฟิ น ตั้งอยูใ่ นอาเภอผิงซี ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นโบราณที่มีทางรถไฟ
พาดผ่านกลางหมู่บา้ น เนื่องจากในอดีตเคยเป็ นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิ น เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิ นกลายเป็ นแค่เรื่ องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บา้ นโบราณสื อเฟิ้ น
จึงทาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่ องอาหารที่เป็ นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็ นที่นิยมในการปล่อย
โคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ ึนโดยขงเบ้ง ที่
ปรึ กษาด้านการทหารคนสาคัญในประวัติศาสตร์ ยคุ สามก๊ก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของกองทัพ
ตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปั จจุบนั จะมีเทศกาลโคมไฟผิงซี หรื อ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปี ในวัน
หยวนเซี ยว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ จากนั้นนาท่าน ชมศู นย์ Germanium เป็ น
สร้อยที่มีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วย
ให้ร่างกาย สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่ งมีสินค้า
แบรนด์เนมชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้ อ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า
สยามสแควร์เมืองไทย มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้า
ยีห่ อ้ ต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas,
Nike แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
จากนั้นนาทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง
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ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่ วบินที่ SL 395
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด
(Random Seat)
04.25 น.
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
เงื่อนไขและราคา
01.25 น.

ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่ านเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

31 MAY – 04 JUN’19

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

06 – 10 JUN’19

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

07 – 11 JUN’19

11,999

11,999

11,999

11,999

2,500

13 – 17 JUN’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

14 – 18 JUN’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

26 – 30 JUL’19

15,999

15,999

15,999

15,999

2,500

27 – 31 JUL’19

15,999

15,999

15,999

15,999

2,500

28JUL-01AUG’19

15,999

15,999

15,999

15,999

2,500

01 – 05 AUG’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

08 – 12 AUG’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

15 – 19 AUG’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

29AUG-02SEP’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

05 – 09 SEP’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

12 – 16 SEP’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

19 – 23 SEP’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

27SEP-01OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

03 – 07 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

04 – 08 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

10 – 14 OCT’19

14,999

14,999

14,999

14,999

2,500

11 – 15 OCT’19

15,999

15,999

15,999

15,999

2,500
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12 – 16 OCT’19

15,999

15,999

15,999

15,999

2,500

13 – 17 OCT’19

15,999

15,999

15,999

15,999

2,500

17 – 20 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

18 – 22 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

19 - 23 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

20 – 24 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

21 – 25 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

22 – 26 OCT’19

12,999

12,999

12,999

12,999

2,500

***ราคาขายเป็ นราคาโปรโมชั่นไม่ มีของแจกและไม่ มีราคาเด็ก***
(ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด Random Seat)
****ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ ได้ รวมค่ าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,800 THB/ทริป/ท่ าน
(เก็บค่ าทิปไกด์ ทสี่ นามบินก่ อนเดินทาง) ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า***
ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายที่ได้ รวมราคาร้ านขายสิ นค้ าที่ท่านต้ องเยีย่ มชม จานวนทั้งหมด 5 ร้ าน คือ ร้ านขนมพาย
สั บปะรด- Cosmetic Shop –ร้ านชา-DUTY FREE –ศูนย์ GERMANIUM ตามทีร่ ะบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่ อราคาทัวร์
ทางบริษัทจึงใคร่ ขอเรียนให้ ลูกค้ าทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจาเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการ
สิ นค้ าหรื อไม่ น้ันขึน้ อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า ไม่ มกี ารบังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ ไม่ ต้องการเข้ า
เยีย่ มชมร้ านค้ าทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น หรื อ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จาก
ท่ าน จานวน 2,500 NTD./ท่ าน
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์และแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบว่ า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ได้
ล่ วงหน้ าโดยทางบริ ษทั ฯจะรั กษาผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่ สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้
การบริการของรถนาเทีย่ ว ตามกฎหมายของประเทศไต้ หวันกาหนดไว้ วันละ 10 ชั่วโมง ไม่ สามารถขับเกินเวลาได้ ทาง
มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้ องขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่ สามารถระบุทนี่ ั่งบนเครื่ องได้ สายการบินเป็ นผู้กาหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ( 2 ท่ าน ต่ อ 1 ห้ อง )
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5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นา้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ *(สาหรับผูส้ ู งอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ น
ข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่ นีร้ วม
1. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,800 THB / ท่ าน /ทิป (ลูกค้ าเด็กชาระเงินเท่ าผู้ใหญ่ ) ชาระเงินก่ อนการ
เดินทาง, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกิน
กว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุ ดหรื อ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วซี ่าภายในอนาคต)
เงื่อนไขในการสารองที่นั่ง
- กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนาหนังสื อเดินทางและชาระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 1 วันหลังทาการจอง
(โปรดตรวจสอบพร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง ที่มอี ายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง)
- งวดทีส่ อง ก่ อนเดินทาง 30 วัน
- เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ และชาระเงินค่ าจองทัวร์ แล้ว ไม่ สามารถยกเลิก,เลื่อน,หรื อขอคืนเงินได้ ทุกกรณี
ทางบริ ษทั ผู้จัดทาจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนเงินค่ าใช้ จ่ายต่ างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ
หากเกิดกรณี
ผู้เดินทาง ไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่ างๆ
หรืออัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่ างๆ การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรือ
เอกสารการเดินทาง
ไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศต่ างๆ ในกรณีอื่นๆ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/
หรื อผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงิน
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ให้ท้ งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมวีซ่าซึ่ งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วซี ่ า) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้
ต้องการ
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดก่ อนการจอง เพือ่ ความเข้ าใจทีต่ รงกันระหว่ างลูกค้ าและบริ ษทั
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผูเ้ ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้น
2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิม่ ก่อนการเดินทางทางบริ ษทั ขอเก็บเพิม่
ตามจริ ง
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น ซึ่ งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั เช่น การนัดหยุดงาน,
จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย
4. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณี สิ่งของสู ญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง ,การโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุอนั เกิดจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง
6. หากท่านได้จาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
7.โปรแกรมนี้เป็ นเพียงโปรแกรมที่เป็ นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริ ษทั
ได้ทาการสารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรื อ
อาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั ทา นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั ชัดเจนเท่านั้น
9. ผูจ้ ดั ทาทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่าย
กับตัวแทน
ต่างๆ หากเกิดกรณี ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทย
หรื อประเทศต่างๆ
หรื ออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง
หรื อเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี อื่นๆ
10.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรื อออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษทั ฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริ ษทั ฯจะรั กษาผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่ สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณี ที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ การจัดที่นง่ั ของ
กรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและ
ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตว๋ั REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้ าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ู งอายุที่มีโรคประจาตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
**หนังสื อเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสื อข้ าราชการเดินทางต้ องยื่นวีซ่าเท่ านั้น**
สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สาหรับหนังสื อเดินทางไทย สามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสื อเดินทางราชการไทยเล่มสี นา้ เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
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- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปั จจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้ง
เซ็นชื่อรับรอง
สาเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสาเนาทุกฉบับ
- กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง และต้องทาจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านที่ร่วมเดินทาง
ทางบริ ษ ัท ฯ เป็ นตัวแทนในการจัด น าสั มมนา และการเดิ น ทางที่ มี ความชานาญ โดยจัด หาโรงแรมที่ พ กั อาหาร
ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถรั บผิดชอบในอุบตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น
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, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ลและ/หรื อส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรื อต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดิ นทางไม่ปฏิ บตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

