ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน
5วัน 4คืน

โดยสายการบินไทย



นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน



ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน



ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง



ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.



ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)



แช่น้ําแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน



ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์



มีบริการ Free FiWi บนรถ



หมายเหตุ เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 20 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 20
วัน ก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท

กําหนดการเดินทาง : วันที่ 11 – 15 เม.ย. 59
12 – 16 เม.ย. 59
04 – 08, 05 – 09 เม.ย. 59

GO2: TPE-TG001

37,900 38,900 36,900 -

หน้า 1 จาก 9

วันแรก

กรุงเทพฯ –ไทเป – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – แช่น้ําแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
ณ ทีพ
่ ัก
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย
การบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ก่อนขึ้นเครื่อง
07.10 น.

ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ TG 634 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน

11.50 น.

สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

(เวลา

ท้องถิ่น เร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําท่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล

นําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถ

ฉาน วัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่า
เป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําคณะเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระแช่น้ําแร่ภายในห้องพักตามอัธยาศัย เพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
พักที่โรงแรม  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL

** กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับ 1 คืน เพื่อค้างคืนที่อาลีซัน**
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน -จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสา บน้ํา
จืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สําคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33

กิโลเมตร

ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว โดยรอบๆ ทะเลสาบ
แห่งนี้จะ มีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมาย

จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมี
มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการ
พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
เที่ยง
บ่าย
ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นําคณะเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติ อาลีซัน **สําหรับท่านที่
เมารถ แนะนําให้ทานยาแก้เมาช่วงเวลานี้ **

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม GAOSHAN CHING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น

GO2: TPE-TG001

ณ อุทยาน แห่งชาติ อาลีซัน – ศึกษาเส้นทาง
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เช้า

ธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
04.30-06.30 น. นําท่านนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมจุดท่องเที่ยวสําคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติ อาลีซัน ซึ่งเป็น
อุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอก
ซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน
3 และเดือน 4 เท่านั้น

นําท่านเดินชมดื่มด่ํากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์

อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้
โบราณรูปร่างต่างๆ และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ ยังมีความสมบูรณ์
อยู่มาก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ไทเป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืน ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้
ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
นําคณะเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม FUSHIN เทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –
ขึ้นตึกไทเป101
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
วีรชนในสมัยปฏิวัติล้มระบอบแมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นเรื่อยมาถึงยุค
ปราบคอมมิวนิสต์ ชมทหารประจําการเพื่อเคารพต่อดวงวิญาณของวีรชนที่สละ
ชีพเพื่อชาติ ซึ่งผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในการชม
สถานที่นี้ นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอด
พิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ําค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้
ที่นี่ทั้งหมดซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5 ,000 ปี ชมของล้ําค่าหายาก เช่น หยก
ผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจําตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ และ
งาช้างแกะสลักฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือ
สุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อน
ของนั้าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่น

บ่าย

ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ให้

ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มี

ชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพา
กันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่าง
GO2: TPE-TG001
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น่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา
จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์

“เปย ซังเฉิง ชื่อ ”

และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว ” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึงดูด นักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคัก
และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น
89 แล้ว ) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุด
ชมวิวที่สูง ติดอันดับ โลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า
900 ตัน ทําหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนําท่านขึ้น
ลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
นําคณะเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม FUSHIN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – D.I.Y ทําโมจิ –
สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความ
งามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม

สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้

เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้
เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม
หลังจากนั้น นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่ส ร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึง
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถ ชมชีวประวัติ
และรูปภาพประวัติศาสตร์สําคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ลิ้มรสสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน)
นําท่านสัมผัสแหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืน ซีเหมินติง หรือสยามสแคว์ไต้หวัน
ให้ท่านได้อัพเดทแฟชั่น อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย

ทั้งสินค้าแฟชั่นเท

รนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma ฯลฯ นําท่านเข้าเยี่ยม
ชมโรงงานโมจิแหล่งรวมโมจิต้นตําหรับของญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลอง การทําโมจิ
ด้วยตัวเอง ท่านสามารถถ่ายรูปกับ ร้านที่มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งยัง
สามารถเลือกซื้อโมจิหลากหลายชนิดอีกด้วย
20. 05 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศ
ไต้หวัน อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน ไทย โดย

เที่ยวบินที่ TG635 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
22.50 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย โดย

สวัสดิภาพ
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ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน
โดยการบิน Thai Airways (TG)
ราคา
ผู้ใหญ่

กําหนดการเดินทาง

ราคาเด็กต่ํากว่า ราคาเด็กต่ํากว่า
12 ปี (มีเตียง) 12 ปี (ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 11 – 15 เม.ย. 59

37,900

36,900

35,900

7,500

วันที่ 12 – 16 เม.ย. 59

38,900

37,900

36,900

7,500

วันที่ 04 – 08, 05 – 09 เม.ย. 59

36,900

35,900

34,900

7,500

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่มีกระเป๋า ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15
ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อน
การเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
2. ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
GO2: TPE-TG001
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10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ

1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่า
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 100 บาท/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
6. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน : หมายเหตุ เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 20 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้

เอกสารหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมด

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชําระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้า

ต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. กรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อย (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7
วันทําการ)
2. การยื่นวีซ่า ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษัทฯ กําหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทันทีในกรณีที่เอกสารไม่
ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ฯ
3. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ หรือ ต้องการพาสปอร์ตเพื่อนําไปใช้ก่อน
กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนยื่นเอกสารให้กับทางบริษัท
GO2: TPE-TG001
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4. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์
ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของ

ท่าน
5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป

แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ

ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัด
จํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ,ค่าวีซ่า
และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการใน
ส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่าย
จริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ
หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะ ไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ําร้อน บริการให้ฟรี
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การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

-

(สําหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย

2 นิ้ว

เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
-

หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

2.รูปถ่าย
-

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ

-

(ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,

-

ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)

สัดส่วนใบหน้า
80 %

3.หลักฐานการเงิน
-

สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน ( กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึง

เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
-

หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงาน

ประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
-

กรณีเป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหน่, งเงินเดือน และ วันเริ่มทํางาน
-

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่พร้
วนอมทัง้ เซ็นชื่อ
รับรองสําเนา

-

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
-

กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี

* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทําจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทัแ
้ง นบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียจะต้
ว องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครอง
ของผู้นั้น เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น
จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
-

กรณีสมรสแล้ว

สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
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-

กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน

หมายเหตุ : สามารถยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มีวีซ่าของประเทศ
นิวซีแลนด์, ยุโรป, ประเทศในกลุ่มเชงเกน, อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ยังไม่หมดการอายุการใช้งาน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไต้หวัน **กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS / MRS. / MR.) NAME………………..……………………SURNAME…………………………….…………..
สถานภาพ (....)โสด (....)แต่งงาน (....)หม้าย (....)หย่า (....)จดทะเบียน
(....)ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.............................................................................................
ที่อยูต
่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
......................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์บ้าน..............................................โทรศัพท์มือถือ....................................................
อีเมล์ส่วนตัวหรือบุคคลที่คุณรู้จัก.............................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................
ตําแหน่งงาน............................................................โทรศัพท์...............................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
………………………………………………………………………………..……….รหัสไปรษณีย์ ..........................
โทร........................................ โทรศัพท์มือถือ.......................................... (**กรุณากรอกเบอร์
โทรศัพท์ที่ถูกต้อง เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะติดต่อท่านเพื่อทําการเช็คข้อมูล)
หมายเหตุ ** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ** เอกสารนี้ส่งก่อนยื่นวีซ่าอย่างน้อย 15 – 20
วันก่อนการเดินทาง


ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล ,
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัค รราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล
เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต )

ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ
มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่

ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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