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วนัทีแ่รก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง  

24.00 พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8   
 สายการบิน THAI LION AIR เจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ ก่อนการเดินทาง  
วนัท่ีสอง          สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน – เมืองเจยีอ้ี – อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน - 
                              ชิมชาอู่หลง 

03.30    น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสำยกำรบิน  THAI LION AIR 

    เท่ียวบินท่ี SL 398 (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุท่ีนัง่ได ้
สายการบินเป็นผูก้  าหนด (RANDOM SEAT) 

08.00              ถึงท่ำอำกำศยำน เถาหยวน ประเทศไตห้วนั   หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง และ        
                      ศุลกำกรเรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอำกำศ พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรบั(อาหารว่าง แซนวสิ+ 

                             น า้ผลไม้) จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเจ้ียอ้ี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอุทยานอาลีซาน  
                           ระหวา่งทางใหท้่าน ชมทศันียภาพท่ีแสนสวยสองขา้งทางของตน้ไมใ้หญ่ 

เท่ียง                   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ห้องอาหาร เมนู อาหารจีนสไตล์พืน้เมือง บนอาลซีาน 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นจุดท่องเท่ียวท่ี ส าคญัและ
สวยงาม อีกท่ีหน่ึงของเกาะไตห้วนัท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด น าท่านเท่ียว ชมธรรมชาติบน
เทือกเขาอาลีซาน สัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอาย ุ3,000 ปี ฯลฯ 
ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี ให้ท่านไดช่ื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
หลังจากนั้นแวะชิม ชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดินทางสู่ลงจากเขาเพื่อน าท่านสู่ร้านอาหารเยน็  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร เมนู อาหารจีนสไตล์พืน้เมือง 
จากนั้นน าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั TSUN HUANG HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผอ่น  

วนัท่ีสาม        เมืองไถจง – หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา- วดัพระถงัซัมจัง๋- วดัเหวินหวู่– 
         รา้นขนมพายสบัปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชั้น89)- หนิงเซียไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่ง
ทางท่านจะไดช้มทิวทศันส์องขา้งทางท่ีสวยงาม จากนั้น น าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ
สุริยนัจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวั
ทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-
จนัทรา” จากนั้น น าท่าน นมัสการรูปป้ัน ของพระถังซ าจัง๋ ท่ีประดิษฐานท่ีวดัเสวียนกจากนั้น 
น าท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา
และเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง  เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
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หลงัอาหาร น าท่านน าท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพ่ือน าท่านแวะ
ชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั น าท่านชม ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตกึ) เพ่ือให้
ท่านไดถ่้ายรูปกบันวตักรรมดา้นวิศวกรรม และศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไตห้วนัสญัลกัษณ์
ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไตห้วนั จากนั้น น า
ท่านเดินทางสู่ หนิงเซ่ียไนท์มาเกต็ ซ่ึงเป็นถนนสายส าหรับขายอาหารเคร่ืองด่ืม และอาหารยอด
นิยมของตลาดกลางคืนไตห้วนั 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า 
จากนั้นน าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั YI SU HOTEL  3.5* หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่ี่              ศูนย์ Germanium – COSMETIC SHOP – อุทยานเหย่หลิว่-หมู่บ้านจ่ิวเฟ้ิน-ซีเหมินติง 
เช้า        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหาร น าท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี 
ช่วยใหร่้างกาย สดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย น ำท่ำนเขา้สู่ร้านCOSMETIC SHOP เพื่อให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคช์ั้นน าของไตห้วนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียง เมนู อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวนั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไป ยงั อุทยานเหย่หลิว่ จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลม
ทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและ
งดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลาย
ลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน จากนั้น น าท่านสมัผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน 
ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจหีลง จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ 
ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของ
ชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศันร์วมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยู่
มากมายอีกดว้ย สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซี
เหมนิตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด ์เนมสไตลว์ยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น 
รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ี
ประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุด  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า 
จากนั้นน าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั CENTURY HOTEL TAOYUAN  4* หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีหา้         สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ  

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
07.00  น าทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
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10.55 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL 399                      
(ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุท่ีนัง่บนเครื่องได ้ สายการ

บินเป็นผูก้  าหนด (Random Seat) 

14.20             ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง   โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

เง่ือนไขและราคา 

ชว่งการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทา่นเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

14 – 18 NOV’17 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

15 – 19 NOV’17 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

21 – 25 NOV’17 14,555 14,555 14,555 14,555 2,500 

22 – 26 NOV’17 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

28 NOV–02 DEC’17 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

29 NOV-03 DEC’17 14,555 14,555 14,555 14,555 2,500 

30 NOV-04 DEC’17 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

01 - 05 DEC’17 16,555 16,555 16,555 16,555 2,500 

06 – 10 DEC’17 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

12 – 16 DEC’17 14,555 14,555 14,555 14,555 2,500 

13 – 17 DEC’17 14,555 14,555 14,555 14,555 2,500 

19 – 23 DEC’17 14,555 14,555 14,555 14,555 2,500 

20 – 24 DEC’17 14,555 14,555 14,555 14,555 2,500 

28 DEC’17 - 01 JAN’18 21,555 21,555 21,555 21,555 3,600 

29 DEC’17 - 02 JAN’18 21,555 21,555 21,555 21,555 3,600 

31 DEC’17 – 03 JAN’18 20,555 20,555 20,555 20,555 3,600 

10 – 14 JAN’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

11 – 15 JAN’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

17 – 21 JAN’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

18 – 22 JAN’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

24 – 28 JAN’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

30 JAN-03 FEB’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

31 JAN-04 FEB’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

07 – 11 FEB’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

21 – 25 FEB’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

23 – 27 FEB’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

28 FEB-04 MAR’18 18,555 18,555 18,555 18,555 2,500 

01 – 05 MAR’18 18,555 18,555 18,555 18,555 2,500 
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**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเขำ้ไตห้วนัโดยกำรยกเวน้วีซ่ำใหก้บัประเทศไทยน้ัน สำมำรถใชไ้ดแ้ต่หนังสือ

เดินทำงทัว่ไป หำกท่ำนใดใชห้นังสือเดินทำงขำ้รำชกำร ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบล่วงหน้ำ เน่ืองจำก หนังสือเดินทำงขำ้รำชกำร

ไทย ไม่ไดร้บักำรยกเวน้วซี่ำ (ตอ้งยื่นวซี่ำเท่ำน้ันถึงสำมำรถเขำ้ไตห้วนัได)้  หำกท่ำนใดส่งส ำเนำหนังสือเดินทำงใหก้บับริษัทใน

วนัจองทวัร ์และถำ้หำกวนัท่ีเดินทำงท่ำนไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทำงเล่มท่ีใหส้ ำเนำกบัทำงบริษัท หรือ น ำหนังสือเดินทำงประเภท

อ่ืนมำใช ้โดยไม่แจง้ใหท้ำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ  และ อำยุของหนังสือเดินทำงตอ้งมำกกวำ่ 6 เดือน นับจำกวนัท่ีเดินทำงเพ่ือ

ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของหนังสือเดินทำงของตวัท่ำนเอง  ทำงบริษัทไม่รบัผิดชอบใดๆ หำกท่ำนโดนปฎิเสธ จำกสำยกำรบิน 

หรือต ำรวจตรวจคนเขำ้เมืองทั้งไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหท้่ำนลูกคำ้ทุกท่ำนรบัทรำบ  โปรดตรวจสอบเอกสำรส่วนตวัก่อนท ำ

กำรจอง 

 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 พ.ย.  2560  ทางบรษิทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุป๊ 15 ท่านออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้ง  ยืน่วีซ่า

เทา่นั้น** 

ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไมว่ำ่กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของไทยไมอ่นุญำตให้
เดินทำงออกหรือกอง 
     ตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิยัท่ีทำง บริษัทฯ ไมส่ำมำรถ
ควบคุมได ้เช่น กำรนัด 

     หยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำคำ่บริกำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

5. คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำน ขี้ นไปจึงออกเดินทำงในกรณีท่ีมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงไมถึ่ง 15 ท่ำนไมม่ีหวัหนำ้ทวัรไ์ทยรว่ม 

03 – 07 MAR’18 18,555 18,555 18,555 18,555 2,500 

04 – 08 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

05 – 09 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

06 – 10 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

07 – 11 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

08 – 12 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

09 – 13 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

10 – 14 MAR’17 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

12 – 16 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

16 – 20 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

14 – 18 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

17 – 21 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 

19 – 23 MAR’18 15,555 15,555 15,555 15,555 2,500 
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     เดินทำงดว้ยโดยทำงบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 

*** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ  

         ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บักำรจรำจร ภำวะอำกำศ และเหตุสุดวสิยั

ต่ำง ๆ ท่ีไมส่ำมำรถคำดกำรณล์่วงหนำ้โดยทำงบริษัทฯผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูร้่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 
 
 
อตัราน้ีรวม 

1. คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะมีค่ำใชจ้่ำยท่ี 
     ทำงสำยกำรบินก ำหนดหรือตำมเง่ือนไขของสำยกำรบิน)  (ไม่สามารถระบุที่นัง่บนเครื่องได ้สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

Random Seat) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทุกแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง 

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2 ท่ำนต่อ1หอ้ง) 

5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 

7. คำ่กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบ (น ้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  

8. คำ่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง 

9. คำ่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *ทั้งน้ียอ่มอยู่ในขอ้จ ำกดัท่ี 

     มีกำรตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ *(ส ำหรบัผูสู้งอำยุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่ำนล่ะ 500,000 บำท ค่ำรกัษำอยูใ่น 
     ขอ้จ ำกดักำรตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 

 
อตัราไม่น้ีรวม 

1. คำ่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  ท่ำนล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กช าระเงินเท่าผูใ้หญ)่, คำ่ทิปหวัหน้ำ 

     ทวัรแ์ลว้แต่ควำมประทบัใจ 

2. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนังสือเดินทำง 

3. คำ่ใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรีด, คำ่ธรรมเนียมหนังสือเดินทำง,คำ่น ้ำหนักเกิน  

    จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ช้ิน, คำ่รกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั,  
    คำ่กระเป๋ำเดินทำงท่ีช ำรุดหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

4. คำ่ภำษีมูลคำ่เพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

5. คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัขึ้ นรำคำ 

6. คำ่ธรรมเนียมวซี่ำ 
 

เง่ือนไขในการส ารองท่ีนัง่  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาพาสปอรต์ช าระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนกำรเดินทำง  พรอ้ม

ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ที่มีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัที่เดินทาง 

-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วนั 
การยกเลิกส าหรบัการจอง 

* ส ำหรบัผูโ้ดยสำรท่ีทำงบริษัทฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่ำให ้เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำง  
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด  
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* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ ำ 
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20วนัขึ้ นไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี 
* เปล่ียนวนัเดินทำง กรุณำแจง้มำกกว่ำ 25 วนัก่อนกำรเดินทำง หำกแจง้น้อยกว่ำ 25 วนั ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนวนั 
   เดินทำง  

 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน และ/หรือ ผู ้
   รว่มเดินทำงในคณะไมส่ำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวซี่ำไดค้รบ 15 ท่ำนหรือคณะผูเ้ดินทำงไมค่รบ 15 ท่ำนในกรณีน้ีบริษัทฯ       
   ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้คำ่ธรรมเนียมวซี่ำซ่ึงไดช้ ำระไวก้บัทำงสถำนทูตแลว้) หรือจดัหำคณะทวัรอ่ื์นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้และจะ  
   ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสีย หรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละอุบติัเหตุ  
   สุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรจลำจลต่ำงๆ เป็นตน้ 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

- ในกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเคล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ

คำ่ใชจ้่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสำรสำมำรถเปล่ียนได)้ และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและกำรจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ 

เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้ ำหนด ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้

ด ำเนินกำร ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำน้ัน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไมติ่ดกนั 

2. กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรือเทศกำล เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึ้ นมำกและหอ้งพักอำจเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร 
    ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสำย Land บริกำรอินเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่ำผม, กำน ้ำรอ้น บริกำรใหฟ้รี 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทำงพรอ้มสมำชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บักำรดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอำยุ มีโรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิกภำยใน

ครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหน้ำทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 

***ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
 

หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน ้าเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงัน้ี 
1.หนังสือเดินทำง (Passport)  

- ตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลือไมน่้อยกวำ่ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง (ส ำหรบัท่ำนท่ีมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำ
ประกอบกำรยื่นวซี่ำ 

   ดว้ย เพ่ือควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวซี่ำของท่ำน) 

- หนังสือเดินทำง ตอ้งมีหน้ำเหลือส ำหรบัประทบัวซี่ำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

2.รูปถ่ำย 
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   - รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 x 1.5 น้ิว จ ำนวน 2 ใบ  

   - (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขำว ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้  

   - หำ้มสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลกัฐำนกำรเงิน  

  - ส ำเนำสมุดเงินฝำกส่วนตวัของผูเ้ดินทำง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณำปรบัสมุดเงินฝำกแสดงยอดล่ำสุดถึงเดือนปัจจุบนัให้
เรียบรอ้ยก่อนถ่ำย 
     ส ำเนำ) พรอ้มเซ็นช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

  - หรือรำยกำรเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณำยื่นขอจำกธนำคำร โดยใชเ้วลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วนั  

4.หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบนัเท่ำน้ัน)  

  - กรณีเป็นพนักงำน 

     หนังสือรบัรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท ำงำน  

  - กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร 
    ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้และหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองส ำเนำ  

  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบนัเท่ำน้ัน) 
     หนังสือรบัรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่และส ำเนำบตัรนักศึกษำพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส ำเนำ 

5.ส ำเนำทะเบียนบำ้น/ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร และส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) กรุณำเซ็นช่ือ

รบัรองส ำเนำทุกฉบบั  

   - กรณีท่ีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี  

* ไมไ่ดเ้ดินทำงพรอ้มบิดำมำรดำหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท ำจดหมำยช้ีแจงวำ่เดินทำงพรอ้มใครและมีควำมสมัพนัธก์นั
อยำ่งไร พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนของบิดำ/มำรดำ  

* เด็กอยูใ่นควำมปกครองของบิดำหรือมำรดำเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐำนรบัรองวำ่เด็กอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส ำเนำใบหย่ำ พรอ้มทั้งบนัทึกกำรหย่ำซ่ึงแสดงวำ่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นควำมปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐำน

รบัรองวำ่เด็กอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 
ส ำเนำทะเบียนสมรส พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส ำเนำ 

- กรณีเป็นผูสู้งอำยุ 60ปีขึ้ นไป ไมต่อ้งใชเ้อกสำรกำรงำน  

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทำงบริษัทฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั อำหำร ยำนพำหนะ 

และสถำนท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งกำรสมัมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษัท

ฯ ไมส่ำมำรถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ, อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชำติ, โจรกรรม, วนิำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน

เงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนกำรถูก

ปฏิเสธออกวซี่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอคัรรำชทูต รวมถึงผูม้ีอ ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศ

ไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำยรวมถึงใน

ระหวำ่งกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตำมเง่ือนไขท่ี

บริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทำงถูกปฏิเสธโดยเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิ

ใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไมป่ฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำม

คุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไมคื่นค่ำใชจ้่ำยใดๆ 

รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหน้ำ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูม้ีเกียรติ ซ่ึง

รว่มเดินทำงเป็นส ำคญั 
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