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วนัที ่28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินเถาหยวน – พพิธิภณัฑ์กู้กง – ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็  

05.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 
THAI AIRWAYS เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 632 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองในระหว่างการเดนิทาง) 

11.50 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มี
รถโคช้ปรับอากาศรอรับ อาหารว่าง ชานม+แซนด์วิช น าท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์กู้กง ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและ
ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 5000 ปี ซ่ึงของล ้ าค่าทางประวติัศาสตร์มีอยูท่ี่น่ีจ  านวนมากกว่า 
620,000 ช้ินจากทุกราชวงศข์องจีน  จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5000 ช้ิน) จะหมุนเวยีนทุก 3เดือน ไม่วา่
จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุ และงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็น
เคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทอง จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ เป็นไนทม์าร์เก็ตสาย
แรกของเมืองไทเปและไนทม์าร์เก็ตท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดของเมืองไทเปมีอายกุวา่ 200 ปี และยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญ
ของเมืองไทเป เม่ือคร้ังท่ีชาวฮัน่เร่ิมอพยพมาจากจีนเพ่ือมาตั้งรกรากใหม่ท่ีเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัราชวงศ์ชิง จนถึงเวลานดั
พบ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัท่ี Fullon Taipei East หรือเทยีบเท่า  

วนัที ่29 ธ.ค. 62 Cosmetic Shop –ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซานซ่ือ-ซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
  จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางค์ ท่ีจากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic Shop รวมเคร่ืองส าอางและครีมบ ารุงผิวต่างๆซ่ึงเป็น  
  สูตรเฉพาะของไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพ่ือใหท่้านชิมและเลือกซ้ือขนม 
  ยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่านได ้เลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั 
 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมด
เก่ียวกบัท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ น าท่าน
เดินทางไปยงั วัดหลงซานซ่ือ หรือ "วัดเขามังกร"  เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1738 ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี2วดัหลงซานซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บ ความเสียหายยบัเยินแต่ปรากฏวา่ "พระโพธิสัตว์
กวนอิม" ท่ีสถิตอยูด่า้นในนั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิ่งท าให้ผูค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากข้ึนๆในทุกวนั 
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตล์
วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, 
New Balance , Puma , Adidas, Nike ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนัถือวา่ถูกท่ีสุด ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานดัพบ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีกวางตุ้ง 
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพกัท่ี Fullon Taipei East  ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่30 ธ.ค. 62 ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซัมจัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – ชิมชาอู่หลง-ฝงเจยีไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจงซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของไตห้วนัซึงอยูต่อนกลางของประเทศ เพ่ือน าท่าน ล่องเรือชมความ
งามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่“สุริยนั-จนัทรา” น าท่านนมสัการรูปป้ันของพระถัง
ซัมจัง๋ ซ่ึงน ามาประดิษฐานท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965  น าท่านเดินทางต่อไปยงั วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิ
ปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยเ์พ่ือใหท่้านไดข้อพรเร่ืองธุรกิจการคา้ซ่ึงวดัน้ีเป็นวดัช่ือดงัในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธิบด ี

หลงัอาหาร น าท่าน แวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดีท่ีปลูกบนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือและปลอดสารเคมีท่ีมีคุณภาพของไตห้วนั จากนั้นน า
ท่าน ช้อปป้ิงฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้ครบครัน เช่น อาหาร
ทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูสเตก็+สลดับาร์ 
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Fresh Fields Hotel หรือเทยีบเท่า  ใหท่้านไดแ้ช่น ้ าแร่ส่วนตวัในหอ้งพกัระดบั 5 ดาว 
 

วนัที ่31 ธ.ค. 62 ศูนย์ GERMANIUM – อุยานเหย๋หลิว่-หมู่บ้านจิว่เฟ้ิน-ตกึไทเป101(ไม่รวมบัตรขึน้ตกึ)-สนามบินเถาหยวน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซ่ึงเป็นสร้อยท่ีมีพลงัพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้
สมดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย ป้องกนัรังสี 

เทีย่ง                       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งมงักรซีฟู๊ด  
  หลงัอาหาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   อุทยานเหย๋หลวิ จุดเหนือสุด ของไตห้วนัมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
  ทะเลเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้ าทะเล ลม
  ทะเลและการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหินและมีหินท่ีเป็น Landmark ของ
  ท่ีน่ีคือ หนิเศียรราชินี น าท่าน สัมผสับรรยากาศถนนเก่าจิว่เฟ้ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจหีลง จิว่เฟ้ินเคยเป็นแหล่ง
  เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี
  ช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงั
  สามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย *(เสาร์-อาทติย์ ต้องเปลีย่นเป็นรถสาธารณะ)* 
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  น าท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตกึ) เพ่ือใหท่้านไดถ่้ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทาง 
  เทคโนโลยขีองไตห้วนั ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาว
  ไตห้วนั 
18.00  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือตรวจเช็คสมัภาระและความเรียบร้อยก่อนการเดินทางกลบั  
20.10  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 635 
23.00  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
เงื่อนไขและราคา 

 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ  1,800 บาท /ทริป/ท่าน 
 (เกบ็ค่าทปิไกด์ทีส่นามบนิก่อนเดนิทาง)   ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า*** 

 
 

หมายเหตุ :    หากท่านลูกค้าไม่ประสงค์จะเข้าร้านสินค้าพืน้เมือง หรือร้านต่างๆที่ระบุไว้ตามรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดๆกต็าม ท่านลูกค้า  
                       จะต้องจ่ายค่าชดเชย เพิ่มท่านละ 2,5000 NTD /ร้านค้า โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เกบ็เงนิจากลูกค้าโดยตรง 

 

**ราคาส าหรับลูกค้าทีไ่ม่ต้องการตัว๋เคร่ืองบิน หักตัว๋ออก  8,000 บาท*** 
***พาสปอร์ตต่างชาตเิกบ็เพิม่ 3,000 บาท*** 

ทางบริษัทขอเกบ็หนังสือเดนิทางภายในวนัที ่25 ธันวาคม 62 เพ่ือน าไปเช็คอนิล่วงหน้า เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เดนิทาง 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้โดยทาง
บริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้  การบริการของรถน าเทีย่ว ตาม
กฎหมายของประเทศไต้หวนัก าหนดไว้วนัละ 10 ช่ัวโมง ไม่สามารถขับเกนิเวลาได้ ทางมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ จะจดัโปรแกรมใหต้าม
ความเหมาะสมกบัเวลา และตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ อาจเปล่ียนแปลงโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ 

 28 – 31 DEC’20 28,900 28,900 28,900 27,900 4,500 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2-3 ท่าน / ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น า้หนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
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9. ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม ์) 
อตัราไม่นีร้วม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านล่ะ   1,800 THB / ท่าน /ทปิ (เดก็ช าระเงนิเท่าผู้ใหญ่) ช าระเงนิก่อนการเดนิทาง, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์
แล้วแต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 กิโลกรัมและ
มากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการ
เดินทาง เป็นตน้ 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา(หากมีการใชว้ซ่ีาภายในอนาคต) 
. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %    
เง่ือนไขในการส ารองทีน่ั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดนิทางและช าระงวดแรก 10,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัท าการจอง  
   กรณีท่ีลกูค้าจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทัวร์เตม็จ านวน 
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง ทีม่อีายุเหลือมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทาง) 

- งวดทีส่อง ก่อนเดนิทาง 30 วนั 
-  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองทวัร์และช าระเงนิค่าจองทวัร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลกิ,เล่ือน,หรือขอคืนเงนิได้ทุกกรณี  
   ทางบริษทั ผูจ้ดัท าจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ หากเกิดกรณี ผู ้
เดินทาง ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนั เน่ืองมาจากการ
กระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศตา่งๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทางใน

คณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 
(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซ่ีา) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างลูกค้าและบริษทั 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป หากผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเล่ือนหรือปรับราคาค่าบริการข้ึน 
2. ราคาดงักล่าวรวมภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินแลว้   หากมีการประกาศปรับเพ่ิมก่อนการเดินทางทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมตามจริง 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้จาก

สายการบิน ,การยกเลิกเท่ียวบิน ,ภยัธรรมชาติ ,การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  
5. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และอุบติัเหตุอนัเกิดจาก

ความประมาทของผูเ้ดินทาง 
6. หากท่านไดจ้ าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านตกลงยอมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทั้งหมด 
7.โปรแกรมน้ีเป็นเพียงโปรแกรมท่ีเป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากทางบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากทางบริษทัไดท้ าการส ารอง

โรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั หรืออาจจะปรับเปล่ียนจากตามท่ีระบุไวใ้น
โปรแกรม 

8. มคัคุเทศก ์พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนผูจ้ดัท า นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัชดัเจนเท่านั้น  
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9. ผูจ้ดัท าทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทน ต่างๆ 
หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนั
เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
10.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญัและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้

12. กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทาง  หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้ 
     เช็คอิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผดิชอบทุกกรณี  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปล่ียนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีทางสายการบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสารสามารถเปล่ียนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้ าร้อน บริการใหฟ้รี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายท่ีุมี

โรคประจ าตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องย่ืนวซ่ีาเท่านั้น** 
ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา

แนบมาด้วย 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***   
หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีน า้เงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดงันี้ 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  
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- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่าย
ส 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 าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุก
ฉบบั  
   - กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั้ง
แนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ 
พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านทีร่่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ี

ท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงานเพ่ือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, 

สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต 

รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของ
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บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไข

ท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยดึถือ
และค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ท่ีร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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