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กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
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ดอนเมือง-เถำหยวน (XW182 : 02.40-07.30)
ผูหลี-่ วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรื อชมทะเลสำบ
สุ ริยนั จันทรำ-วัดเสวียนจ้ ำง-วัดเหวินหวู่-ไทจง
เฟิ งเจี่ยไนท์มำร์ เก็ต

X



X





X

RELITE HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว





X

RELITE HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว



X

X

3
4
5

ไทจง-ไทเป-ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ-อุทยำนแห่ งชำติ
เย๋หลิว่ -ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ-ซื่ อหลินไนท์มำร์ เก็ต
DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่ ำขึน้ ตีกชั้น
89)
อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค-วัดหลงซำน
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
เถำหยวน-ดอนเมือง (XW181 : 09.50-12.30)
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HOTEL REVE TAICHUNG

หรื อ เทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

1

** กรุณำเตรียม ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขับรถ 800 NTD/ท่ ำน/ทริป
ในส่ วนค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ขนึ้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่ ำน **
หมำยเหตุ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2561 ไต้ หวันยกเลิกกำร
ขอวีซ่ำสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย ท่ ำนสำมำรถเข้ ำไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่ำ
ทั้งนี้ สำหรับหนังสื อเดินทำงข้ ำรำชกำรไทย (เล่มสีนำ้ เงิน) ต้ องทำกำรยื่นขอวีซ่ำตำมปกติ

 กำหนดกำรเดินทำง 19-23 มีนำคม 2561
วันแรก
23.30 น.
วันทีส่ อง
02.40 น.
07.30 น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
 คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอน อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 3 เคำน์ เตอร์ 7 สำยกำรบิน NOK
SCOOT เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
สนำมบินดอนเมือง-สนำมบินเถำหยวน-ผูหลี-่ วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่ องเรื อชมทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ
วัดเสวียนจ้ ำง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิ งเจี่ยไนท์มำร์ เก็ต
เหิ รฟ้าสู่ นครไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 182 (ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน ซึ่ งเป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่ ่ างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้า เมื อง นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งผู หลี่ ตั้ง อยู่ท างภาคกลางของไต้หวัน เป็ นเมื อง
อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่สาคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่
ที่สุดในไต้หวัน นาท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิ ญมาจากชมพู
ทวีป จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบ ประกอบกับมี ทศั นี ยภาพของน้ าและภู เขาที่ สวยงามไม่ว่าจะเป็ นการชมวิวจากที่ไกลๆ
หรื อเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี
นาท่านเดินทางสู่ วัดเสวียนจ้ ำง นมัสการพระบรมสารี ริกธาตุที่ ซึ่ งชาวญี่ปุ่นอันเชิญมาจาก วัดหยิ
ออนหยิ ในจังหวัดไซตามะ วัดสร้างขึ้นเป็ นแบบสิ่ งก่อสร้างในราชวงค์ถงั สง่าและเรี ยบง่าย ที่ต้ งั
บริ เวณด้านหน้าวัดเป็ นทะเลสาบ ด้านหลังป็ นเขามังกรเขียว เป็ นสถานที่ยอดนิยมที่ผคู ้ นเดินทาง
มาทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ต้องมาสักการ นาท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัด
เหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ และยังมีสิงโตหิ นอ่อน 2 ตัว
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ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

ที่ต้ งั อยูด่ า้ นหน้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่ง
ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ำน
นาท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์มำร์ เก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจาหน่ายสิ นค้า และอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่ อของที่ นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อหาสิ นค้า
ต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวติ ของชาวไต้หวัน
พักที่ HOTEL REVE TAICHUNG หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ไทจง-ไทเป-ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ-อุทยำนแห่ งชำติเย๋ หลิว่ -ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ-ซื่ อหลินไนท์ มำร์ เก็ต
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางกลับสู่ เมื อ งไทเป เมื องหลวงของไต้หวันและเป็ นศู นย์กลางทางด้า นต่ างๆของ
ไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรื อวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้าน
เหนื อของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็ นเมืองหลวงที่มีการเติ บโต
เร็ วมาก นาท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้ ำนขนมเหว่ ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพาย
สับปะรด, ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติเย๋ หลิ่ว อุทยาน
แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิ ดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่ าตื่ นตาที เดี ยว
โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ ไต้ หวัน
นาท่านแวะ ศูนย์ สร้ อยสุ ขภำพ (เจอมำเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ
และ สร้ อยคอ เป็ นการช่ วยในการไหลเวียนของเลื อกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน
และ ปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง
ซื่ อหลินไนท์ มำร์ เก็ต ที่ ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้ อสิ นค้าพื้นเมื อง อาหาร หรื อสิ นค้าที่ ระลึ ก
อิสระตามอัธยาศัย
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ำน
พักที่ RELITE HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่ ำขึน้ ตีกชั้น 89)-อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค-วัดหลงซำน
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้ านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาให้
ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ จากนั้นนาท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ตึก
ไทเป 101 (รวมค่ ำขึน้ ตึกชมวิวชั้ น 89 ) มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาว
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เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
09.30 น.
12.15 น.

ไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชี ยตะวันออก
แบบดั้งเดิมกับสถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีน
และความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ ายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
นาท่านเดิ นทางสู่ อนุ สรณ์ สถำนเจียงไคเช็ ค อดี ตผูน้ าของไต้หวัน สร้ างขึ้นเพื่อราลึ กถึ งคุ ณงาม
ความดีของอดีตประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่ งใช้เวลาในการ
สร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 นาท่านเดินทางสู่ วัดหลงซำน เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง
ให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปั ตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้
เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ งนี้ เต็มไปด้วยรู ปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมที่ประณี ตงดงาม จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งซี เหมินติง
หรื อสยามสแควร์ ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย
อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ำน
 พักที่ RELITE HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
สนำมบินเถำหยวน-สนำมบินดอนเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ (แบบกล่อง)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่องบิน)
ถึง ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร ************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
( *** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป *** )

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**
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ไต้ หวัน ขึน้ ตึก101 วัดเสวียนจ้ ำง 5 วัน 3 คืน (XW)
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ ำนั้น)
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 19-23 มีนำคม 2561

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ

พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่
ท่ ำนละ

18,999 บำท

5,500 บำท

(ไม่ มีรำคำเด็ก)

รำคำพิเศษ ไม่ รับจอยแลนด์
หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกที่มี
กำรปรั บรำคำสู งขึ้น ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรั บรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่ งทำงบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
☺ ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ร ะหว่า งการเดิ น ทาง ท่ า นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท (ค่ า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำไต้ หวัน (หมำยเหตุ : ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2561 ไต้ หวันยกเลิกกำร
ขอวีซ่ำสำหรั บหนังสื อเดินทำงไทย ท่ ำนสำมำรถเข้ ำไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่ำ ทั้งนี้ สำหรั บหนังสื อเดินทำง
ข้ ำรำชกำรไทย (เล่มสี นำ้ เงิน) ต้ องทำกำรยื่นขอวีซ่ำตำมปกติ)

 ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับ ท่ ำนละ 800 NTD หรื อ 900 บำท สำหรับค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ขนึ้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่ ำน
 ค่ำทัวร์ ชำวต่ ำงชำติเก็บเพิม่ 700NTD/ท่ ำน/ทริป

ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่ ำ VAT 7 % หั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย 3 % ในกรณี ที่ ลู ก ค้ ำ ต้ อ งกำรใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ถู ก ต้ อ ง จะต้ อ งบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน สาหรับหนังสื อเดิ นทางไทย(เล่ มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริ การยืน่ วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 57 วันทาการ (สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่มสี แดงเลือดหมู] หมายเหตุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม
2561 ไต้หวันยกเลิ กการขอวีซ่าสาหรับหนังสื อเดิ นทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า... แต่
หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้ วซี ่ ำ ทำงบริษัทขอเก็บค่ ำวีซ่ำเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ ตำมจริง
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ( ไม่ นับรวมวัน
เสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร )
2. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รู ปแบบการให้บริ การหรื อยกเลิกการเดินทาง
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3. ในกรณีทลี่ ูกค้ ำต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัทฯเพื่อเช็ คว่ ำกรุ๊ ปมีกำรคอนเฟ
ริมเดินทำงก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริ ษัทจะเรี ยกเก็บ
ค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 500 NTD / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
6.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท
6.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ ำมัดจำที่พักโดยตรง
หรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคื นเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำ
จ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
7. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
8. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
9. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
11. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อแล้ว
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงิ นมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิ กทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบิ นทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
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4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมี คุณสมบัติตรงตามที่สายการบิ น
กาหนด เช่ น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อควำมซึ่งถือเป็ นสำระสำหรับท่ ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทำง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดิ นทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,
อันเนื่ องจากอุ บ ตั ิ เหตุ รวมถึ ง ภัย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคี ภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ น
สิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ
ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้ นที่ มีก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิ นทาง รวมถึ ง มี สิ่ ง ผิดกฎหมาย บริ ษ ทั ฯ จะไม่ คื นค่ าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำไต้ หวันสำหรับหนังสื อเดินทำงรำชกำรไทย
1.หนังสื อเดินทำง (Passport)
• ต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลือไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (สาหรับท่าน
ที่ มี หนัง สื อเดิ นทางเล่ ม เก่ า กรุ ณาน ามาประกอบการยื่ นวีซ่ า ด้วย เพื่ อความ
2 นิว้
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
• หนังสื อเดินทำง ต้ องมีหน้ ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
2.รู ปถ่ ำย
• รู ปถ่ ำยสี หน้ ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิว้ จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้
ั ว่ นใบหน้า
สดส
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
80 %
3.หลักฐำนกำรเงิน
• 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.หลักฐำนกำรทำงำน (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปัจจุบันเท่ ำนั้น)
• หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
5.สำเนำทะเบียนบ้ ำน
6.สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ำมี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
หมำยเหตุ
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- ผู้ยื่นขอวีซ่ำ ทีม่ ีอำยุ 60 ปี ขึน้ ไป ไม่ ต้องแสดงหลักฐำน กำรเงิน และ หลักฐำนกำรทำงำน
- กรณีถือหนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติ กรุ ณำเช็คเรื่ องกำรยื่นวีซ่ำเข้ ำ ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้ง

พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
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