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เดินทางวนัที 28 ธนัวาคม 60- 1 มกราคม 61 

You First 
ขนึตกึไทเป101 ชมวิวชนั89   
นงักระเช้าพาโนรามาชมทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 
สวนสนกุและหมู่บ้านวฒันธรรมเก้าชนเผ่า 
อทุยานอาลีซาน ชมสวนสนพนัปี 
พิพิธภณัฑ์กู้กง 

พเิศษปีใหม่ 
ขนึเครืองสวุรรณภูม ิ
นําหนกักระเป๋า 30 กก. 
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครืองไป-กลบั 
แชนํ่าแร่ส่วนตวั ระดบั 5 ดาว ในห้องพกั 
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วันพฤหสับดี ที 28 ธนัวาคม 60 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนทม์ารเ์ก็ต 
12.00 พรอ้มกนัที ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั 4 เคาทเ์ตอร ์R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจา้หน้าที 

คอยอาํนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง    

14.30 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR202  

                     (บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง) 
19.10 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ (Wifiบนรถ) พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถินรอรบั เพือนําท่านเดินทางชอ้ปปิงที
เถาหยวนไนท์มารเ์ก็ต เพือใหท่้านไดเ้ลือกซือหาอาหารรบัประทานตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดพบ 

คาํ                  อิสระอาหารคาํ 
จากนัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  TAO  GARDEN  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันศุกร ์ที 29 ธนัวาคม 60  เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วัดพระถงัซาํจงั-วัดเหวินอู-่นังกระเชา้พาโนรา  
                                      มาชมวิว-สวนสนุกเกา้ชนเผ่า-แช่นาํแร ่5 ดาว ส่วนตวัภายในหอ้งพกั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

  หลงัอาหาร นําท่านออกเดินทางออกจากเมืองเถาหยวน สูเ่มืองไถจง ซึงตงัอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางทีสวยงาม นําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
ซึงมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั ตัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระ
อาทิตยแ์ละ พระจนัทรเ์สียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” นําท่าน นมัสการ รูปปันพระ
ถงัซาํจงั ทีประดิษฐานอยูที่วดัเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965 จากนันนําท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจือและศาล
เจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือสตัย ์ 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

หลงัรบัประทานอาหาร นงักระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึงตอ้งขา้มภูเขาทีมีความอดุม

สมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทศันช์นัสุดยอดของทะเลสาบสุริยนัจนัทราจากมุมสูง ซึงจะเห็นตวัทะเลสาบสุริยนั

จนัทราไดเ้กือบทงัทะเลสาบ จากนนันาํท่านชมสวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า จากนนัใหเ้วลาท่านอิสระ

เล่นเครืองเล่นทีมีอยูม่ากมายในสวนสนุก เครืองเล่นไฮไลทข์องทีนีคือ UFO และยงัมีเครืองเล่นอืนๆอีกมากมายให้

ท่านไดส้นุกกนั  อย่างเตม็อิม  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ  เมนูพิเศษ สุกีชาบูสไตลไ์ตห้วนั 
จากนัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  FRESH FIELDS HOTEL 5* แชน้าํแรสวนตตวัภายในหองพกั 

วันเสาร ์ที 30 ธนัวาคม 60  อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชิมชาอู่หลง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ ีซึงเป็นเมืองทีเป็นทีตงั ของอทุยานแห่งชาติอาลีซาน ทีมีภูเขาสูงจาํนวนมาก ใหท่้านชม

บรรยากาศภูเขาสูงและธรรมชาติ ตลอดสองขา้งทาง 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารจีนพืนเมือง ( บนอาลีซาน ) 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน ซึงเป็นจุดท่องเทียวที สาํคญัและสวยงาม อีกทีหนึงของเกาะ

ไตห้วนัทีทุกท่านไม่ควรพลาด นาํท่านเทียว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชมทะเล

หมอก ตน้ไมใ้หญ่ทีมีอาย ุ3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้านได ้นังรถไฟโบราณ ชมอุทยาน  พร้อมทงัให้ท่านไดช้ม สวนสนพนั

ปี ทีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามทีแตกต่างกนัไป ซึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี ใหท่้านได้

ชืนชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นทีระลึก หลงัจากนนัแวะชิมชาอู่หลงพันธ์ุด ี ทีปลูกบนภูเขาสูงอนัขึนชือ และมี
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คุณภาพของไตห้วนั จากนนันาํท่านเดินทางลงจากเขาอาลีซาน เพือเดินทางไปรบัประทานอาหารคาํและเขา้สู่ที
พกั  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ  เมนูพิเศษ สเต็กจานรอ้น+สลดับาร ์
จากนัน นําท่านเขา้สู่ทีพกั SUN DIALOGUE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดพ้กัผ่อน 

 
วันอาทิตย ์ที 31 ธนัวาคม 60       เมืองไทเป-รา้นขนมพายสบัปะรด–ศูนยG์ERMANIUM-พิพิธภณัฑแ์หง่ชาติกูก้ง 

                                    อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพือท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยม
ของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรดเหว่ยเก๋อ ซือดงัเพือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั   

จากนันนําท่าน ชมศูนย ์ germanium เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซึงสามารถปรบัสภาพ
ประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้า่ยการสดชืน ลดอาการ
ปวดเมือย 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวัน  เมนูพิเศษ เสียวหลงเปา ทีขึนชือของไตห้วนั 
หลงัอาหารนาํทา่นเดินทางไปชม พิพิธภณัฑก์ูก้ง ซึงเป็นพิพิธภณัฑที์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที
มีประวติัยาวนานกว่า 5000 ปี ซึงของลาํค่าทางประวติัศาสตรมี์อยูที่นีจาํนวนมากกวา่ 620,000 ชินจากทุกราชวงศ์
ของจีน  จนตอ้งหมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซึงหนึงชุด 5000 ชิน) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด
เครืองปันดินเผา เครืองทองสาํริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านทีชอบโบราณวตัถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครืองถมของ
จีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทอง นําท่านอนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ซึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิงของต่างๆ 
ทีเป็นประวติัแทบทงัหมดเกียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่าน
ไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูนํ้าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปลียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูปปันท่านนายพล เจียง 
ไค เช็ค ซึงจะมีขนึทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของอนุสรณ์แหง่นี จากนันนําชอ้ปปิง ตลาดซีเหมินติง หรือทีคนไทย
เรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนด ์ เนมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรกั 
รองเทา้ยหีอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดที์ดงัของญีปุ่น รวมทงัยหีอ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , 
PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ  เมนูพิเศษ พระกระโดดกาํแพง 
จากนัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันจนัทร ์ที 1 มกราคม 61   หมู่บา้นโบราณจวิเฟิน-อุทยานเหยห๋ลิว-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป101(รวมบตัรขึน 

                                            ตึกชนั89)-Mitsui Outlet park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหาร นําท่านสมัผสับรรยากาศ ถนนเก่าจวิเฟิน ทีตงัอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจหีลง  
จิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ทีมีชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่ง 
หนึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียง ทีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน
บรรยากาศแบบดงัเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชืนชมวิวทิวทศัน์ 
รวมทงัเลือกชิมและซือชาจากรา้นคา้ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย จากนันเดินทางไปยงั อุทยานเหยห่ลิว จุด
เหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีมีชือเสียง เต็มไปดว้ย
โขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของนําทะเล ลมทะเล และการเคลือนตวั
ของเปลือกโลกเมือหลายลา้นปีก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 

เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ หอ้งอาหาร เมนูพิเศษกุง้มงักรซีฟู้ด 
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หลงัอาหารนําท่านชอ้ปปิง Cosmetic Shop เพือใหท่้านไดเ้ลือกซือเครืองสาํอาง และสินคา้เกียวกบัความงาม
อืนทีไดร้บัความนิยมทีขนึชือ นาํท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 ให้ท่านได้ขึนตกึชมววิชัน 89 สมัผสันวตักรรมดา้น

วิศวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยีของไตห้วนั สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการ

ออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนั  ทาํหนา้ทีกนัการ

สนัสะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตงัระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 

8  ปลอ้งต่อกนั และยงัมีลิฟทที์เร็วดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที นําท่านสู่แหล่งชอ้ปปิงของไตห้วนั MITSUI 

OUTLET PARK OUTLETS ซึงเป็นเอาทเ์ล็ตมอลลที์มีรา้นคา้แบรนด์ต่างๆใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลายยหีอ้ มี
รา้นคา้โซนอาหารต่างๆมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซือเลือกชมตามอธัยาศัย จนถึงเวลานัดพบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ ปูอลาสกา้ 
20.00  นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

23.40 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR061  

                     (บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง)  

02.30 ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวสัดิภาพ 

 
 

              $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

เงือนไขและราคา 

**กรุณาอา่นสกันิดก่อนจอง เนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยนัน สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือเดินทาง
ทวัไป หากท่านใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหน้า เนืองจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดร้บัการ
ยกเวน้วีซ่า (ตอ้งยืนวีซ่าเท่านันถึงสามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งสําเนาหนังสือเดินทางใหก้บับริษัทในวนัจองทวัร ์และถา้หาก
วนัทีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มทีใหส้าํเนากบัทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช ้โดยไม่แจง้ใหท้างบริษัท 
ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆได ้หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและ
ไตห้วนั จึงเรียนใหท่้านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และอายุของหนังสือเดินทางตอ้งมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัทีเดินทางเพือตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของหนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   
 

ราคานี รวมภาษีนาํมนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 
วนัท ี 01 กรกฎาคม  2560  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจรงิ** 

**กรุป๊ 15 ทา่นออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้ง  ยนืวีซ่า

เท่านนั** 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว 

จา่ยเพมิ 

28 DEC’17 – 01 JAN’17 30,888 30,888 30,888 30,888 5,000 
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สาํหรบัผูเ้ดินทางทีอายไุม่ถึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน ,ภยัธรรมชาติ  
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ขนีไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางดว้ย 
    โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรอืออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทขีองบริษัทฯ ก่อนทุกครงั 
มิฉะนนัทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทงัสิน *** 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทงันีขนึอยูก่บัภาวะอากาศ ภยัธรรมชาติและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆที
ไม่สามารถคาดการณ ์ล่วงหน้าจะปรบัเปลียนเพมิเติมตามเหมาะสมของสถานการณ ์โดยทางบริษัทฯจะรกัษาผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั ไม่สามารถคืนเงินได ้ 

อตัรานีรวม 
1. ค่าตวัเครืองบิน ชนันักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ จะมี
ค่าใชจ้่ายทีทางสายการบินกาํหนด  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเทียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนัก 30 กิโลกรมั)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันีย่อมอยูใ่นขอ้จาํกดัทีมีการตก
ลงไวก้บั บริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูสู้งอายุ 70 ปี ขนึไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารกัษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไว้
กบับริษัทประกนัชีวิต ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์) 
 

อตัราไม่นีรวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่านําหนักเกินจากทาง
สายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางที
ชาํรุดหรือของมีค่าทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
3. ค่าภาษีมลูคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 
4. ค่าธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขนึราคา 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความ
ประทบัใจ 
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เงือนไขในการสาํรองทีนงั  
- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มสาํเนาพาสสปอรต์ชาํระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มสาํเนาหนงัสือเดินทาง ทีมี
อายุเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัทีเดินทาง 
-งวดทสีอง ก่อนเดินทาง 21 วนั 
การยกเลิกสาํหรบัการจอง 
* สาํหรบัผูโ้ดยสารทีทางบริษัทฯ ไดร้บัการจองและไดร้บัมดัจาํ แลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัขนึไป คืนเงนิทงัหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขนึไป คืนเงนิทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขนึไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 
* เปลียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกว่า 25 วนักอ่นการเดินทาง หากแจง้น้อยกว่า 25 วนั ขอสงวนสิทธิการเปลียนวนัเดินทาง  
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทงัหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอบุติัเหตุสุดวสิยับางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพมิเติมเรอืงตวัเครอืงบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่าย
ส่วนต่างทีสายการบิน และบริษทัทวัรเ์รียกเก็บและการจดัทีนังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการ ออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้ง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน 

ขอ้มูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขนึมากและหอ้งพกัอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการปรบัเปลียนเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กานํารอ้น บริการใหฟ้รี 

การเดินทางเป็นครอบครวั 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัทีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่าน
เอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 
***สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีนาํเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงันี 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (สาํหรบัท่านทีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามา
ประกอบการยนืวีซา่ดว้ย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 



7 
FJLNY03-01/09/2017 

- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแว่นตาหรือเครืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจบุนัใหเ้รียบรอ้ยก่อน
ถ่ายสาํเนา) พรอ้มเซ็นชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืนขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน)  
  - กรณีเป็นพนักงานหนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริมทาํงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการสาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
พรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเท่านัน)หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงั
ศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชือรบัรอง
สาํเนาทุกฉบบั  
   - กรณีทีเด็กอายุตาํกว่า 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงว่าเดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร พรอ้ม
ทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนา
ใบหย่า พรอ้มทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงว่าเป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยูภ่ายใต้
การปกครองของผูนั้น เช่น หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขนึไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซึงถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูมี้เกียรติซึงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่องเทียวพรอ้มทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รบัผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด
หยุดงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน
งานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงอืนไขทีบริษัทฯ ทีรบัประกนัในกรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าทีตรวจคน
เขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง 
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่าน
ผูมี้เกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 
 


