 ฟาร์ มแกะชิงจิง้ สวิตเซอร์ แลนด์แห่ งเอเชีย
 ชมความน่ ารักของโลมาแสนรู้
 สัมผัสลิฟท์ เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101
 ชมสวนผาหินอ่อนที่อุทยานทาโรโกะ
 ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิว่
 ชมของลํา้ ค่าที่พพิ ธิ ภัณฑ์ ก้กู ง
 ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
 ไหว้พระวัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 ช้ อปจุใจ ซีเหมินติง
 ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
 อาบนํา้ แร่ ห้องส่ วนตัว

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ

สุ กสี้ ู ตรไต้ หวัน พร้ อมนํา้ จิม้ รสเด็ด สเต็กและบุฟเฟ่ ต์ สลัดบาร์ เสี่ ยวหลงเปาที่ ขึน้ ชื่อในไทเป
ปลาประธานาธิบดี สลัดกุ้งมังกร ร้ านภัตตาคารอู๋เจีย่ ว200 ล้าน

กําหนดการเดิ นทาง สงกรานต์ 12-17 เมษายน 2559

ว ันแรก

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม ิ) – ไต้หว ัน (สนามบินเถาหยวน) – ตึก ไทเป
ั้ 89 ) – อาบนํา้ แร่
้ จุดชมวิวชน
101 (รวมค่าขึน

09.00 น. สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น
4 เคาท์ เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINE
เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสํ าหรับทุกท่ าน
11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป...โดยสายการบิน
CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 834
15.55 น. ถึงท่ าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพือ่ นําท่านสู่  ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็ นอันดับ
หนึ่งของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของ
แผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่
1,010 เมตร นําท่ านขึน้ ตึกชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจ ก่อนนําท่าน
ช้อปปิ้ งแหล่งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมชั้นนํา
เย็น
 บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://www.ntphotel.com/e_index.html
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ นํ้าแร่ ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายในห้ องพักของท่ าน

่ มภาระ
ั
หมายเหตุ ในคืนนี้ ขอให้ทก
ุ ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กสําหร ับใสส
เพือ
่ พ ักทีฮ
่ วั
่ วเหลี
ั
้ ต้องนง่ ั รถไฟด่วนเดินทางสูฮ
เหลียน 1 คืน เนือ
่ งจากว ันรุง
่ ขึน
ยน
ั
ว ันทีส
่ อง ไทเป – นง่ ั รถไฟด่วน ฮวเหลี
ยน- อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY
OCEAN PARK

เช้ า

บริการอาหารเช้ า อาหารกล่ อง
เดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน (โดยรถไฟด่ วน) ตลอดเส้นทางเป็ นภูเขาวิง่ เลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับทิวทัศน์อนั สวยงามบนเส้นทาง ซูฮวั โดยอีกด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านจะเป็ น หน้าผาสูง
เที่ยง
บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านสู่
“ อุทยานแห่ งชาติไท่ หลู่เก๋ อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ  นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มีทศั นียภาพ
ของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวฒั นธรรมประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริ มหน้าผาของ
หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถํ้านกนางแอ่น และ
อุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็ นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมนํ้าตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทศั นียภาพของหุบ
เขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ าํ ตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาํ ธารลี่อู สามารถ
สํารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็ นแหล่งที่
อยูข่ องชาวเขาเผ่าไท่อย่า คล้ายเป็ นหมู่บา้ นกลางหุบเขา เป็ นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม ได้เวลาอัน
สมควรนําท่านเดินทางสู่ FARGLORY OCEANPARK ชมความน่ารักของโลมาแสนรู ้ ตื่นตากับปลา
นานาชนิดที่หาดูได้ยากยิง่ ผ่านอุโมงค์แก้วสัมผัสอย่างใกล้ชิด กลับสู่เมืองฮัวเหลียน
คํา่
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
พักที่ : LAKESHORE HUALIAN ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
http://www.lakeshore.com.tw/hualien/en/

ว ันทีส
่ าม

เช้ า

ั
ื่ หลินไนท์
ฮวเหลี
ยน - นง่ ั รถไฟด่วน - ไทเป - เหย่หลิว่ – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กก
ู ้ ง – ซอ
มาร์เก็ ต – อาบนํา้ แร่

บริการอาหารเช้ า อาหารกล่ อง เดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (โดยรถไฟด่ วน ) ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสอง
ข้างทางถึงไทเป แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองเหย่ หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัว

เที่ยง

เย็น

ของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมี
ชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ก้ ูกง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวันเพราะพิพธิ ภัณฑ์
แห่งนี้ได้รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิ่งไว้ท้งั หมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่มีการจัด
แสดงของลํ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของลํ้าค่าหา
ยากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ภัตตาคาร 200 ล้ าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์ บาซ่ าร์ ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่ นและคน
ไทเปในไลท์สไตล์แบบกลางคืนมีท้งั แหล่งช้อปปิ้ งแฟชัน่ และของกินหลากหลายชนิด
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://www.ntphotel.com/e_index.html

นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ นํ้าแร่ ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายในห้ องพักของท่ าน

ว ันทีส
่ ี่

ื่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุรย
ไทเป - หนานโถว – ว ัดจงไถฉานซอ
ิ ันจ ันทรา

ั ง๋ ั – ว ัดเหวินอู่ – ชงิ จิง้
ว ัดพระถ ัมซมจ

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ ฉานซื่อ  ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ น
ศาสนาสถานที่ยง่ิ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต
เที่ยง
บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย นําท่าน
ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ยซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่ บูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ยอดเขาที่นบั จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ น
เช้า

เย็น

ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา ” ให้ท่านดื่มดํ่ากับบรรยากาศริ ม ทะเลสาบสุ ริยัน
จันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน พร้อมทั้งนําท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้
อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่  วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และนํา
ท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งปั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้น
ออกเดินทางสู่ชิงจิ้ง
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร พักที่ : LIJING GARDEN VILLA 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://www.liching.com.tw/profile/index.ph

ว ันทีห
่ า้

ฟาร์มแกะชงิ จิง้ (ชมโชว์ต ัดขนแกะ) ไทเป – ซเี หมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม ฟาร์ มชิงจิง้  สวิตเซอร์แลนด์นอ้ ยสถานที่ที่ท่านสามารถสัมผัสกับรรยากาศแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ ในเกาะไต้หวัน ตั้งอยูบ่ ริ เวณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาไตร ซึ่งมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 1,750
เมตร สถานที่ซ่ ึงเป็ นฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดใหญ่ สัมผัสถึงความน่ารักของแกะขนปุยนุ่นสีขาว สนุกกับการป้ อน
อาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู ้ อิสระให้
ท่านเพลิดเพลิดกับธรรมชาติที่แสนสวยงามสูดโอโซนแสนบริ สุทธิ์ ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้ หวัน พร้ อมบุฟเฟ่ ต์ สลัดบาร์
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุ กี้ ชาบู ชาบู

เที่ยง
เย็น

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป) แหล่งรวมเทรนวัยรุ่ นใหม่ๆ
อิสระทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้ งสินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย
พักที่ : GRAND FORWARD HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://en.grandforward.com.tw/

ว ันทีห
่ ก

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหาร
เทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก
ของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทาง
สู่สนามบินเถาหยวน
13.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน
CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 835
16.20 น. ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม.ิ ..โดยสวัสดิภาพพร้ อม
ความประทับใจ
เช้า

ื่ 3ร้าน คือ
้ี แ
้ึ ชอ
**หมายเหตุ** รายการท ัวร์นม
ี วะร้านขายของฝากทีข
่ น
ั
ร้านชา ร้านขนมเค้กสปปะรด
GERMANIUM SHOP
ช่ วงการเดินทาง

12-17 เม.ย.
(สงกรานต์)

ผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตาํ่ กว่า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม

จ่ ายเพิ่ม

40,900

40,900

40,900

39,900

8,500

พักเดี่ยว

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
้ ไปออกเดินทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์และไกด์ทอ
*** 20 ท่านขึน
้ งถิน
่ บริการคะ
อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
*ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ *

�ฟรีคา่ ธรรมเนียมวีซา่ กรุ๊ปไต ้หวัน หมายเหตุ ต ้องมัดจําพร ้อมสง่ เอกสารล่วงหน ้าอย่างน ้อย 45 วันก่อนการเดินทาง

ี ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดีย
และเดินทางไปกลับพร ้อมกรุ๊ปเท่านั น
้ ในกรณีทไี่ ม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ กรุ๊ปต ้องเสย
่ วตามปกติ

อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าวีซ่าไต้หวันสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย ท่ านละ 1500 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่ านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า) )<150*6 วัน = 900 NTD/คน(ลูกค้า)>
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
, ค่าซัก รี ด ฯลฯ
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสําเนาหน้าพาสปอร์ต และเอกสารประกอบการยืน่ วี
ซ่าส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 ในการยืน่ ขอวีซ่า เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ น้อยกว่ า 45 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่ านไม่ สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธ
การอนุมัติวีซ่าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่ เอง หากต้ องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 หากท่านให้เอกสารยืน่ วีซ่าเดี่ยวช้ากว่ากําหนด 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่ายืน่ วีซ่าเร่ งด่วนเพิม่ 800
บาท ให้กบั ทางสถานทูตไต้หวัน
การยกเลิก
สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า
หมายเหตุ
* บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

* บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ ควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร เดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้น
ตามจริ ง
* กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริ การนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารยื่นวีซ่า
 หนังสื อเดินทาง อายุเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
 รู ปถ่ าย 2นิ้ว 2 รู ป อายุไม่ เกิน 6 เดือน ถ่ ายหน้ าตรง ไม่ สวมแว่ นตาดํา พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น
 สํ าเนาบัตรประชาชน หรือ สู จิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ )
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน หน้ าที่เป็ นที่อยู่บ้าน และ ชื่อตัวผู้เดินทาง
 สํ าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา เท่ านั้น ( ปรับบัญชียอดล่ าสุ ด ) ทุกหน้ า ทุกแผ่ นย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสื อรับรองการทํางาน / การเรียน (ตัวจริงเท่ านั้น)
- ลูกจ้ าง : ระบุวันที่เริ่มทํางาน , ตําแหน่ ง, อัตราเงินเดือน ,วันที่เดินทางไปกลับ เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้ าของบริษัท : หนังสื อรับรองบริษัท อายุไม่ เกินกว่ า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปี ขึน้ ไป ) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ
- อายุ ตํ่ากว่ า 16 ปี : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน
- เด็กอายุไม่ ถึง 20 ปี : หากไม่ ได้ เดินทางกับพ่ อแม่ จะต้ องมีใบเซ็นยินยอมจากพ่ อแม่ สํ าเนาบัตร ประชาชน + สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
พ่ อแม่ แนบมาด้ วย
 ทะเบียนสมรส / สู จิบัตรลูก กรณีไม่ ได้ ทํางานให้ สามีทาํ หนังสื อรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้ จ่าย
 ใบหย่ า ( ถ้ ามี )
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่ มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการสู ญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข้ าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้ องให้ เอาซองที่ใส่ พาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ ต้องยื่นขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวซี ่า (หรื อสิทธิการพํานักถาวร) ของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อีย(ู Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

2. ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ และนําหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู ้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้:
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็ นผูท้ ่ไี ม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและเที่ยวบินหรื อ
เที่ยวเรื ออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พงึ ประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทํา
การตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้：
1. คุณสมบัติทวั่ ไป (ต้องครบทุกประการ)
•
หนังสือเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วนั ที่ขอ
อนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
•
ต้องมีตว๋ั เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ
•
ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพเิ ศษ (ปั จจุบนั นี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรื อ
(ข) ผูม้ ีวซี ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรื อเชงเกนสหภาพ
ยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
•
ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

