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พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ สุ กสี้ ู ตรไต้ หวัน พร้ อมนํา้ จิม้ รสเด็ดสลัดกุ้งมังกร,ร้ านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200ล้าน,ปลาประธานาธิบดี
สเต็กและบุฟเฟ่ สลัดบาร์ , เสี่ ยวหลงเปาทีข่ นึ้ ชื่อในไทเป
กําหนดการเดินทาง
เมษายน – พฤษภาคม 2558
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง – อาบนํา้ แร่
(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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พร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิ น EVA AIR
เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งไทเปโดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR212
เดินทางถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่ ย่านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง(สยามสแคว์ แห่ งไทเป)แหล่งรวมเทรนวัยรุ่ นใหม่ๆ
อิสระทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย
พัก ที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดั บ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่ า
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติได้ง่ายๆภายในห้องของ
ท่าน
หมายเหตุ -ในคื นนี้ ขอให้ทุ ก ท่า นเตรี ย มกระเป๋ าใบเล็ กสําหรั บใส่ สั ม ภาระเพื่อพักที่ ฮวั เหลี ยน1คื นเนื่ องจาก
วันรุ่ งขึ้นต้องนัง่ รถไฟด่วนเดินทางสู่ ฮวั เหลียน

วันทีส่ อง

ไทเป – นั่งรถไฟด่ วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า (อาหารกล่อง)
เดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน(โดยรถไฟด่ วน) ตลอดเส้นทางเป็ นภูเขาวิง่ เลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับทิวทัศน์อนั สวยงามบนเส้นทาง ซูฮวั โดยอีกด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิ ฟิกและอีกด้านจะเป็ น หน้าผาสู ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “ อุทยานแห่ งชาติไท่ หลู่เก๋ อ”อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มีทศั นียภาพของหุ บ
เขาและเทื อกเขาสลับ ซับ ซ้อนสวยงามแล้ว ยัง มี วฒั นธรรมประเพณี ที่มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวเป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ดใจ
นักท่องเที่ยวเช่ นกัน เส้นทางจากเทียนเสี ยงจนถึ งทาโรโกะถื อเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลี ยบริ มหน้าผา
ของหุ บเขาหิ นอ่อนไปตลอดแนวระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯได้แก่ ถํ้านกนางแอ่ น
และอุโมงค์ เก้ าโค้ งบนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุ บเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นทางหลวงที่มีชื่อเสี ยง
แห่ งหนึ่ งของเกาะไต้หวัน และแวะชมนํ้าตกฉางชุ น อนุ สรณ์สถานฉางชุ นจุ ดชมวิวอีกแห่ งหนึ่ งที่มีทศั นี ยภาพ
ของหุ บเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมจีนด้านข้างมีน้ าํ ตกไหลจากยอดเขาสู งลงสู่ ลาํ ธารลี่ อู
สามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสะพานหิ นอ่อนอุทยานแห่ งชาติเทียนเสี ยงเทียนเสี ยงเดิมเป็ น
แหล่งที่อยูข่ องชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็ นหมู่บา้ นกลางหุ บเขาเป็ นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ MARSHAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม

ฮั้วเหลียน – นั่งรถไฟด่ วน ไทเป – เหยหลิว่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า(อาหารกล่อง)

(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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กลางวัน

คํ่า

เดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (โดยรถไฟด่ วน ) ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงไทเปแล้วนําท่านเดินทางสู่
เมืองเหยหลิ่ง ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลประกอบด้วยโขดหิ นชะง่อนทราย
รู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของนํ้า
ทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชิ นี รองเท้าเทพธิ ดา ซึ่ งมีชื่อเสี ยงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก อิสระ
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร( อาหารพิเศษสลัดกุ้งมังกร)
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยกษัตริ ยก์ วงสวี
แห่ งราชวงศ์ชิง มี นักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุทองที่ นี่การโหมขุดทองและแร่ ธาตุ ต่างๆทําให้จาํ นวนแร่
ลดลงอย่างน่ าใจหายผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลื อทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจําจนกระทัง่ มีกรใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ น
ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิ งเฉิ งชื่ อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึ ง ดู ดนัก ท่ องเที่ ย วจํา นวนมากให้เดิ นทางมาชื่ นชมจิ่ วเฟิ่ นจึ ง กลับ มาคึ ก คัก และมี ชี วิตชี วาอี ก ครั้ ง(ในกรณีที่
เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุ ดที่กําหนดจะต้ องเปลี่ยนเป็ นรถShuttle
Bus เพือ่ เดินทางขึน้ ลงจิ่วเฟิ่ นคะ )
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษ ภัตตาคาร 200 ล้าน )
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุ ดศูนย์รวมของวัยรุ่ นและคน
ไทเปในไลฟ์ สไตล์แบบกลางคืนมีท้ งั แหล่งช้อปปิ้ งแฟชัน่ และของกินหลากหลาย
พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติได้ง่ายๆภายในห้องพัก
ของท่าน

วันทีส่ ี่

ไทเปหนานโถว – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – หมู่บ้าน
วัฒนธรรม 9 ชนเผ่ า+นั่งกระเช้ า - ไทจง – ฝ๋ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นล่ อ งเรื อ ทะเลสาบสุ ริ ยั น จั น ทราซึ่ งได้ รั บ การกล่ า วขานว่ า งดงามราวกับ ภาพวาดเปรี ยบเสมื อ
สวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซั นมูลเลกเนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ยซึ่ งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะ เมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อน ล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิ ตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่ มาของนามอันไพเราะว่า“สุ ริยันจั นทรา”ให้ท่า นดื่ ม ดํ่ากับ
บรรยากาศริ ม ทะเลสาบสุ ริยันจั นทราทะเลสาบธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุ ดแห่ งเดี ยวของไต้หวัน นําท่า นขึ้ นสู่ วดั
เสวียนกวง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋งที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัด เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลา
อันสมควรนําท่านขึ้นฝั่ งเดิ นทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่ งหมายถึ งศาสดาขงจื่ อเทพเจ้าแห่ ง

(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

ปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยู่ หน้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ
1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ าท่านจะได้ชมโชว์ระบําพื้นเมืองโชว์วฒั นธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบน
เกาะไต้หวันจากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าสู่ โซนสวนสนุ กอันทันสมัยที่มีเครื่ องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้
สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรนําท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าใหม่ล่าสุ ดข้ามภูเขาสู่ ทะเลสาบ
สุ ริยนั จันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสน
สวยงามตามอัธยาศัย แล้วนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทจง

คํ่า

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นมุ่งหน้า ฝ๋ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจงให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง
เลือกซื้ อสิ่ งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้าONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ MAISON DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

ไทจง – ไทเป – พิพิธภัณฑ์ กู้กง – ตึกไทเป101(รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชั้ น89) – D.I.Yพายสั บปะรด –
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พพิ ธิ ภัณฑ์ ก้ กู งมีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวันเพราะพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้
ได้รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิ่ งไว้ท้ งั หมดซึ่ งประเมินค่ามิได้และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัด
แสดงของลํ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งนี้ มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของลํ้าค่า
หายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจําตัวเฉี ยนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ แล้วนํา
ท่านเดิ นทางสู่ ตึกไทเป 101ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ มีความสู งเป็ นอันดับสองของโลก มีความสู งถึง 508 เมตร สร้างขึ้น
โดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหวและการป้ องกันวินาศกรรมทาง
อากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลกด้วยความเร็ วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตรนําท่านขึ้นตึกชมทัศนี ยภาพเมือง
ไทเปโดยรอบจากมุมสู งอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ ง สิ นค้าแบรนเนมชั้นนํา ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % จากนั้นนําท่าน
เดินทางไปทําD.I.Y พายสั บปะรดให้ท่านได้สนุ กกับการทําพายสับปะรดด้วยตัวของท่านเอง และให้ท่านอิสระ
เลือกชิมเลือกช้อปปิ้ งขนมของฝากที่ข้ ึนชื่อของไต้หวันไม่วา่ จะเป็ นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิ
สู ตรดั้งเดิมไต้หวันฯลฯซึ่ งร้านนี้เป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นร้านเดียวที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ รู ปท่านประธานาธิ บดีหม่า
อิงจิ๋วเป็ นพรี เซน

กลางวัน

(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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คํ่า

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

เฟิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR061
เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ....พร้ อมความประทับใจ....

**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ้ ชื่อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด GERMANIUM SHOP
23.40 น.
02.20+1 น.

อัตราค่ าบริการปี 2558
ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตํ่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตํ่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตํ่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

จ่ ายเพิม่

34,900

34,900

34,900

33,900

6,500

34,900

34,900

34,900

33,900

6,500

12 -16 พ.ค. 58

33,900

33,900

33,900

32,900

6,500

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 58

33,900

33,900

33,900

32,900

6,500

ช่ วงการเดินทาง
3 - 7 เม.ย. 58
(วันจักรี)
1 - 5 พ.ค. 58
(วันแรงงานและฉัตร

พักเดี่ยว

มงคล)

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนํา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน *** 21 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมี
หัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิ่นบริการคะ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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 ค่าวีซ่าไต้หวันสําหรับหนังสื อเดินทางไทย
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
*ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ *

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก , ค่าซักรี ด
ฯลฯ

เงื่อนไขในการสํ ารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมจ่ายค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าส่ วนที่เหลือ
ชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อม
ส่ งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยืน่ วีซ่าอีก
ครั้งหนึ่ง)

การยกเลิก

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า

หมายเหตุ

* บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่ งหากมีการปรับราคาสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ปรับราคาขึ้นตามจริ ง
* กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบิน บริ ษทั ขนส่ งหรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทน

(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวน
สิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยืน่ วีซ่า
หนังสื อเดินทาง อายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
รู ปถ่าย 2นิ้ว 2 รู ป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น
สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สู จิบตั ร หรื อ ใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ) ทุกหน้าทุกแผ่น
หนังสื อรับรองการทํางาน / การเรี ยน ( ตัวจริ งเท่านั้น )
- ลูกจ้าง : ระบุวนั ที่เริ่ มทํางาน , ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริ ษทั : หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรี ยน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปี ขึ้นไป ) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ
( อายุ ตํ่ากว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรี ยน หรื อ บัตรประจําตัวนักเรี ยน
 ทะเบียนสมรส / สู จิบตั รลูก กรณี ไม่ได้ทาํ งานให้สามีทาํ หนังสื อรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
 ใบหย่า ( ถ้ามี )
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่ งเล่มมายังบริษัทเพือ่ ยืน่ วีซ่า
เพือ่ เป็ นการป้องกันการสู ญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข่ าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้ องให้ เอาซองทีใ่ สพาสปอร์ ตออกก่ อนยืน่







คุณสมบัติของผู้ทไี่ ม่ ต้องยืน่ ขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางของประเทศไทยที่มีวซี ่า (หรื อสิ ทธิ การพํานักถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30
วัน
2. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ และนําหลักฐานที่ได้รับ
แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู ้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของ
ประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้ :
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ ต)
3.2 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและ
(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทาง
อินเทอร์ เน็ต โดยทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้ ：
1. คุณสมบัติทวั่ ไป (ต้ องครบทุกประการ)
 หนังสื อเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วนั ที่ขอ
อนุญาตทางอินเทอร์ เน็ต)
 ต้องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ
 ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพเิ ศษ (ปัจจุบันนีม้ ีเอกสารอย่ างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี)้
ปัจจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรื อ
(ข) ผูม้ ีวซี ่าเข้าเมืองซึ่ งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์หรื อเชง
เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

(SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 5 วัน 4 คืน (BR) เม.ย.-พ.ค. 33,900-34,900.-
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