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COSMETIC SHOP 22,999 
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วนัทีแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถังซําจัง 

วดัเหวนิอู่-เมืองเจยีอี 

05.30  พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศชัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 

THAI AIRWAYSเจา้หนา้ที คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

07.55     นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที TG634 

11.50  ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พร้อมมคัคุเทศกท์อ้งถินรอรับ (อาหารว่าง แซนวสิ+นาํผลไม้) 

  นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซึงตงัอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้ง

ทางทีสวยงาม จากนัน นําท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงมีความงดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ พระจนัทร์เสียว ซึงเป็นทีมาของ

นามอนัไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”นาํท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซําจัง ทีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาทีวดัเสวียนกวง 

เมือปี ค.ศ. 1965 นาํท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจือและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและ

เทพเจา้แห่งความซือสตัย ์จากนนันาํท่านนาํท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี 

คาํ   รับประทานอาหารคํา เมนูพเิศษปลาประธานาธิบด ี

   จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MAISON DE CHINE CHIAYI  4*หรือเทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีสอง อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน-นงัรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบนาํแร่ส่วนตวั5ดาว 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน ซึงเป็นจุดท่องเทียวทีสาํคญัและสวยงาม อีกทีหนึงของเกาะ

ไตห้วนัทีทุกท่านไม่ควรพลาด ใหท่้านไดเ้ทียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชมทะเล

หมอก ตน้ไมใ้หญ่ทีมีอาย ุ 3,000 ปี ฯลฯ พร้อมทงัใหท่้านไดช้ม สวนสนพันปี ทีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความ

สวยงามทีแตกต่างกนัไป ซึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกว่าร้อยปี ใหท่้านไดชื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

หลงัจากนนัแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ หอ้งอาหาร เป็นอาหารจนีสไตล์พืนเมือง 

  หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่าง

ทางท่านจะไดช้มทิวทศันส์องขา้งทางทีสวยงาม 

คาํ  รับประทานอาหารคํา เมนูพเิศษเมนูพเิศษ สเต็ก+สลดับาร์ 

หลงัจากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั FRESH FILEDS 5* ใหท่้านแช่นาํแร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

วนัทีสาม  ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพธิภัณฑ์กู้กง-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึนตกึ)- 

ตลาดซีเหมินติง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

หลงัอาหาร นาํท่านนาํท่านเดินทางสู่ไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพอืนท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยม

ของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อซือดงัเพอืใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั 
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จากนนันาํท่าน ชมศูนย์ germaniumเป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึงสามารถปรับสภาพประจุลบ 

บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือย 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั   เมนูพเิศษ จิงผงิ เสียวหลงเปา 

หลงัอาหาร นาํท่านชม พิพธิภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑที์เกบ็วตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ทีมีประวติั

ยาวนานกวา่ 5000 ปี ซึงของลาํค่าทางประวติัศาสตร์มีอยูที่นีจาํนวนมากกวา่ 620,000 ชินจากทุกราชวงศข์องจีน  จน

ตอ้งหมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซึงหนึงชุด 5000 ชิน) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครืองปันดินเผา 

เครืองทองสาํริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านทีชอบโบราณวตัถุ และงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นเครืองถมของจีน หรือ 

Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลา นําท่านช้อปปิงเครืองสําอางราคาถูก ทีไดร้บัความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/
นํามนัและยานวดทีขนึชือของไตห้วนั นาํท่านชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึนตกึ)เพอืใหท่้านได ้ ถ่ายรูปกบันวตักรรม

ดา้นวิศวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยีของไตห้วนั สัญลกัษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการ

ออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนั  ทาํหนา้ทีกนัการสนัสะเทือน

ของแผ่นดินไหวและมีการตงัระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศอยา่งดีตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่ 8  ปลอ้งต่อกนั

และยงัมีลิฟทที์ เร็วทีทีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาทีหลงัจากนนันาํท่าน ช้อปปิงตลาดซีเหมินตงิหรือที

คนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรัก รองเทา้

ยีหอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดที์ดงัของญีปุ่น รวมทงัยหีอ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , 

PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคํา เมนูพเิศษ พระกระโดดกาํแพง 

หลงัจากนนั นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั TAO GADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีสี     หมู่บ้านจวิเฟิน-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูม-ิกรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไปสมัผสับรรยากาศ ถนนเก่าจวิเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลงจิวเฟิน เป็นแหล่ง

เหมืองทอง ทีมีชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคน

เดินเก่าแก่ทีมีชือเสียง ทีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว

ไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชืนชมวิวทิวทศันร์วมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย  

เทียง  รับประทานอาหารเทียง เมนูพเิศษ อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวนั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางไป อุทยานเหย่หลวิ จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล 

เป็นชายหาดทีมีชือเสียง เตม็ไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของนาํทะเล ลมทะเล 

และการเคลือนตวัของเปลือกโลกเมือหลายลา้นปีก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คซึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิงของต่างๆ ทีเป็นประวติัแทบทงัหมดเกียวกบั ท่านนายพลเจียง 

ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศท่านจะไดพ้บกบัการเปลียน

เวรทหารรักษาการหนา้รู้ปันท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึงจะมีขึนทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของอนุสรณ์แห่งนี 

17.30  นาํทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวนเพอืตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.05 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที TG635 

22.50 ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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เงอืนไขและราคา 

 
**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจองเนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยนัน สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือเดินทางทวัไป หากท่าน
ใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ เนืองจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไมไ่ดร้บัการยกเวน้วีซ่า (ตอ้งยืนวีซ่าเท่านันถึง
สามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งสาํเนาหนังสือเดินทางใหก้บับริษัทในวนัจองทวัร ์และถา้หากวนัทีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มทีให ้
สาํเนากบัทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช ้โดยไมแ่จง้ใหท้างบริษัท ทราบล่วงหนา้  ทางบริษัทไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆได ้หากท่าน
โดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตํารวจตรวจคนเขา้เมืองทังไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหท่้านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และอายุของหนังสือเดินทางตอ้ง
มากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัทีเดินทางเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   

 
ราคานี รวมภาษีนาํมนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 

วนัท ี 1กรกฎาคม 2560 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุป๊ 15 ทา่นออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้ง  ยนืวีซ่าเทา่นนั** 

สาํหรบัผูเ้ดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา
แนบมาดว้ย 

 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่1 ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตาํกว่า12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดยีว

จ่ายเพิม 

16- 19 NOV’17 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

25 -28 NOV’17 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200  

02 – 05 DEC’17 24,999 24,999 24,999 24,999 4,200 

07 – 10 DEC’17 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

09 – 12 DEC’17 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

16 -19 DEC’17 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

21 – 24 DEC’17 23,999 23,999 23,999 23,999 4,200 

23 – 26 DEC’17 23,999 23,999 23,999 23,999 4,200 

18 – 21 JAN’18 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

25 – 28 JAN’18 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

01 – 04 FEB’18 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

08 – 11 FEB’18 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

22 – 25 FEB’18 22,999 22,999 22,999 22,999 4,200 

22 – 25 MAR’18 23,999 23,999 23,999 23,999 4,200 

29 MAR-01 APR’18 23,999 23,999 23,999 23,999 4,200 

06 – 09 APR’18 23,999 23,999 23,999 23,999 4,200 

26 – 29 APR’18 23,999 23,999 23,999 23,999 4,200 



 

FJL03-08/11/20175 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัด 
หยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ขนึไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจาํนวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางดว้ย 
โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครงั มิฉะนัน 
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทงัสิน *** 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทงันีขนึอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

อตัรานีรวม 
1. คา่ตวัเครอืงบิน ชนันักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 
2. ประสงคอ์ยู่ต่อ จะมีค่าใชจ้่ายทีทางสายการบินกาํหนด  
3. คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 
6. คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 
8. คา่กระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนัก 30 กิโลกรมั)  
9. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
11. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บั  
       บริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูสู้งอายุ 70 ปี ขนึไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท คา่รกัษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัท 
       ประกนัชีวติ ตามเงือนไขของกรมธรรม ์) 
 

อตัราไม่นีรวม 
1. คา่ทิปไกด์ทอ้งถินและคนขบัรถ  
2. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 
3. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ ,คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คา่นําหนักเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดเกินกวา่ 30ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมี 
คา่ทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. คา่ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
5. คา่ธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขนึราคา 
6. คา่ธรรมเนียมวซี่า 
7.คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ)่, คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
 

เงือนไขในการสาํรองทีนงั  
- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มสาํเนาพาสสปอรต์ชาํระงวดแรก8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มสาํเนาหนงัสือ
เดินทาง ทมีีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวันทเีดินทาง 
-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง 21 วนั 



 

FJL03-08/11/20176 

 

การยกเลิกสาํหรบัการจอง 
* สาํหรบัผูโ้ดยสารทีทางบริษัทฯ เป็นผูย้นืวีซ่าให ้เมือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัขนึไป คืนเงนิทงัหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขนึไป คืนเงนิทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขนึไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 
* เปลียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกว่า 25 วนักอ่นการเดินทาง หากแจง้น้อยกว่า 25 วนั ขอสงวนสิทธิการเปลียนวนัเดินทาง  
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะ 

ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้งัหมด (ยกเวน้ล 

คา่ธรรมเนียมวซี่าซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน 

กรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยั 

ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพมิเติมสาํหรบัเรอืงตวัเครืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีสาย
การบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัทีนังของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการ ออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านัน 

ขอ้มูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double)  
และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 
2. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ 
ปรบัเปลียนเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifiหรือสาย Land บริการอินเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กานํารอ้น บริการใหฟ้รี 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัทีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มี
โรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 
***สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
 

หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีนาํเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงันี 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (สาํหรบัท่านทีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยืนวีซ่า 
ดว้ย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวซี่าอยา่งน้อย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6เดือน ,สติกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้  
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   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบรอ้ยก่อนถ่าย 
สาํเนา) พรอ้มเซ็นชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืนขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเรมิทาํงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน) 
หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชือรบัรองสาํเนาทุกฉบบั  
   - กรณีทีเด็กอายุตาํกวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พรอ้มทงัแนบสาํเนา
บตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ พรอ้มทงั
บนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น 
หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซึงถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูร้่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพรอ้ม
ทงัการสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความ
เสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, 
สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการแทนประจาํ
ประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรบัประกนัในกรณีทีผูร้่วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึงร่วม
เดินทางเป็นสาํคญั 

 


