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วันทีแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตเิถาหยวน-เมืองเถาหยวน 
13.00 พรอ้มกนัที ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั 4 เคาทเ์ตอร ์R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจา้หน้าที 

คอยอาํนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง  

15.10 น. นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR 202 

                      (บริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครอืง) 
20.50 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไตห้วนั   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถินรอรบั เพือนําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

 นําท่านเขา้สู่ทีพกั TAO GARDENT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัย 
วันทีสอง          เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา- วัดพระถงัซมัจงั- วดัเหวินหวู่–วัดจงไถซานซือ- เมืองเจยีอี 

             
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั  

หลงัจากนันนําท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซึงตงัอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่งทางท่านจะได้
ชมทิวทัศน์สองขา้งทางทีสวยงาม จากนันนําท่าน ล่องเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึงมีความ
งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ 

พระจนัทรเ์สียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” จากนันนําท่าน นมสัการรูปปันของพระ
ถงัซาํจงั และถ่ายรูปบริเวณจุดชมววิทีสามารถมองเห็นวิวอนัสวยงามของทะเละสาบ  จากนันนําท่านนมสัการ 
ศาลเจา้กวนอแูละศาลเจา้ขงจอื ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แหง่ความ
ซือสตัยที์ชาวไตห้วนัใหค้วามนับถือมาก  

 

 

 

 

 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู ่ วัดจงไถซานซือ ซึงเป็นวดัทีทันสมยัทีสุดในไตห้วนั งบประมาณสรา้งกวา่หมืน
ลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสรา้งแข็งแกร่งมาก เมือ
ปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้นหายไปทีเมืองหนานโถวแต่วดันีกลบัไม่
เป็นอะไรเลย สรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก มีหอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษา
พระธรรม จากนันเดินทางสูเ่มืองเจยีอี 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ  เมนูพิเศษ สุกี+ชาบู เชียนเย ่
จากนัน นําท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL ROYAL CHIAYI 4* หรือเทียบเท่า 

วันทีสาม        อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชิมชาอูห่ลง–เมืองไถจง- 

                    แช่นาํแร ่5 ดาว ส่วนตวัภายในหอ้งพกั                            
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 
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หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสูอุ่ทยานแหง่ชาติอาลีซาน ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางของ
ชนพืนเมืองของไตห้วนั ชมความเป็นอยู ่ การทาํการเกษตรและการปลูกชา ระหวา่งสองขา้งทางซึงเป็นทางคด
โคง้ระหวา่งทางขนึเขาทีจะเดินทางไปยงัอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 

เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ หอ้งอาหาร เป็นอาหารจนีสไตลพื์นเมือง 

หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน ซึงเป็นจุดท่องเทียวที สาํคญัและสวยงาม 
อีกทีหนึงของเกาะไตห้วนัทีทุกท่านไม่ควรพลาด จากนันนําท่านเดินเทียวชมธรรมชาติภายในสวนสน บน
เทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ทีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้านได ้ นัง
รถไฟโบราณ ชมอุทยาน พรอ้มทังใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ทีมีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามที
แตกต่างกนัไป ซึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี ใหท่้านไดช้ืนชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นทีระลึก นํา
ท่านแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั จากนันเดินทางสูเ่มืองไถจง เพือเดินทางไปรบัประทาน
อาหารคาํและเขา้สู่ทีพกั  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ  เมนูพิเศษ สเต็ก+สลดับาร ์
จากนัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  FRESH FIELDS HOTEL 5*  ใหท้า่นแช่นาํแร ่5 ดาว แบบสว่นตวั 
ภายในหอ้งพกั 

วันทีสี         เมืองไทเป- รา้นขนมพายสบัปะรด– ศูนย ์GERMANIUM- COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101  
                     (ไม่รวมบตัรขึนตึกชนั 89) -ซือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพือนท่านแวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยม
ของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรดเหวยเก๋อ ชือดงัเพือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนั   

จากนันนําท่าน ชมศูนย ์Germanium เป็นสรอ้ยทีมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลในร่างกาย ซึงสามารถช่วย
ปรบัสภาพประจุลบ และ บวกในรา่งกายใหร้่างกายเป็นปกติ สมดุลของระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้่างกาย
สดชืน ลดอาการปวดเมือย จากนันนําท่านสู่ Cosmetic Shop เพือใหท่้านไดเ้ลือกซือเครืองสาํอาง และสินคา้
เกียวกบัความงามอืนทีไดร้บัความนิยมทีขนึชือ 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั   เมนูพิเศษ เสียวหลงเปา ทีขึนชือของไตห้วนั 
หลงัอาหารนําท่านเดินทางไป  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขึนตึกชนั 89)เพือใหท่้านได ้
ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยีของไตห้วนั สญัลกัษณ์ของ
เมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 660 ตนั  ทําหน้าทีกนัการ สนัสะเทือนของแผ่นดินไหว
และมีการตงัระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  

ปลอ้งต่อกนั หลงัจากนันใหท่้านไดช็้อปปิง ตลาดซือหลินไนทม์าเก็ต เป็นไนท์มารเ์ก็ตสาย
แรกของเมืองไทเป เป็นไนท์มารเ์ก็ตทีมีอายุเก่าแก่ทีสุดของเมืองไทเป อายุกวา่ 200ปี เป็นจุดเริมตน้ของความ
เจริญของเมืองไทเป เมือ ครงัทีชาวฮนัเริมอพยพมาจากจีนเพือมาตงัรกรากใหม่ทีเกาะไตห้วนัตงัแต่สมยั
ราชวงศ์ชิง ส่วนถนนดา้นหน้าของหวัซีไนท์มารเ์ก็ตก็จะเป็นไนทม์ารเ์ก็ตทวัไป ทีมีขายของทงั ของทานเล่น 
เสือผา้ รองเทา้ ต่างๆ  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ  เมนูพิเศษ พระกระโดดกาํแพง 
จากนัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  TAO GARDENT HOTEL 4* หรือเทียบเทา  
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วันทีหา้         หมู่บา้นโบราณจวิเฟิน-อุทยานเหยห่ลิว-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน 

           สนามบินสุวรรณภมิู  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหาร นําท่านสมัผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิวเฟิน ทีตงัอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจหีลง จิวเฟิน 
เป็นแหล่งเหมืองทอง ทีมีชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึง 
เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียง ทีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศ
แบบดงัเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทงัเลือก
ชิมและซือชาจากรา้นคา้ทีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย จากนันนําท่านไปยงั อุทยานเหย่
หลิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็น
ชายหาดทีมีชือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการ
กดักร่อนของนําทะเล ลมทะเล และการเคลือนตวัของเปลือกโลกเมือหลายลา้นปี
ก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน  

เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ หอ้งอาหาร เป็นอาหารจนีซีฟู้ด 

หลงัอาหาร นําท่าน อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิงของต่างๆ ทีเป็นประวติัแทบ
ทังหมดเกียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่
ตาํแหน่งผูนํ้าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปลียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูปปันท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง
จะมีขนึทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของอนุสรณ์แห่งนี นําท่านกลบัเขา้สู่ไทเป ชอ้ปปิง ตลาดซีเหมินติง หรือทีคน
ไทยเรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนด ์เนมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรกั 
รองเทา้ยหีอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดที์ดงัของญีปุ่น รวมทังยหีอ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , 
PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั     

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็  เมนูพิเศษ ปูอลาสกา้ 
18.00 น. นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

21.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR 203 / BR 205  

(20:45-23:30) 

                     (บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง)  

00.25+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวสัดิภาพ 
 

              $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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เงือนไขและราคา 

 
**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจอง เนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยนัน สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือเดินทางทวัไป หาก
ท่านใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ เนืองจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่า (ตอ้งยืนวีซ่า
เท่านันถึงสามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งสําเนาหนังสือเดินทางใหก้ับบริษัทในวนัจองทัวร ์และถา้หากวนัทีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือ
เดินทางเล่มทีใหส้ําเนากับทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช ้โดยไม่แจง้ใหท้างบริษัท ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทไม่สามารถ
รบัผิดชอบใดๆได ้หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหท้่านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และ
อายุของหนังสือเดินทางตอ้งมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัทีเดินทางเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   

 
ราคานี รวมภาษีนาํมนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 

วนัที  1 กรกฎาคม  2560  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจรงิ** 

**กรุป๊ 15 ทา่นออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้งยนืวีซ่าเทา่นนัและตอ้งแจง้

ล่วงหนา้ใหก้บัทางบรษิทั หากใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ** 
สาํหรบัผูเ้ดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาดว้ย 

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

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 
     ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัด 
     หยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ขนีไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจาํนวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 

โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เดก็อายุตาํกว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดยีว 

จ่ายเพมิ 

 03 – 07 MAR’18 22,888 22,888 22,888 22,888 4,800 

26 – 30 APR’18 22,888 22,888 22,888 22,888 4,800 

26 – 30 MAY’18 22,888 22,888 22,888 22,888 4,800 

07 – 11 JUN’18 22,888 22,888 22,888 22,888 4,800 

21 – 25 JUN’18 22,888 22,888 22,888 22,888 4,800 



 
 

FJL08-21/12/2017                                                                    6 

  

 
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 , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คา่นําหนักเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก., คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมีค่าทีสูญหายใน 
ระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

4. คา่ภาษีมูลคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
5. คา่ธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขนึราคา 
6. คา่ธรรมเนียมวซี่า 
7. คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ)่, คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
 

เงือนไขในการสาํรองทีนงั  
- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มสาํเนาพาสสปอรต์ชาํระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มสาํเนาหนงัสือ
เดินทาง ทมีีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวันทเีดินทาง 
-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง 21 วนั 
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 

   ไมส่ามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้งัหมด (ยกเวน้ล    
   คา่ธรรมเนียมวซี่าซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน 
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   กรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยั 

   ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพมิเติมเรอืงตวัเครืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที
สายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัทีนังของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการ ออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน 

ขอ้มูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีกั 

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

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัทีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ 
มีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 
***สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
 
 

หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีนาํเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงันี 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

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

2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้  
   - 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  
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  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน) 
     หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชือรบัรองสาํเนาทุกฉบบั  
   - กรณีทีเด็กอายุตาํกวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พรอ้มทงัแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ 
พรอ้มทงับนัทึกการหย่าซึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นัน เช่น หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซึงถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกียรติซึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียว
พรอ้มทงัการสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือ
ความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการ
แทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวา่งการเดินทางท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรบัประกนัใน
กรณีทีผูร้ว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ
การเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมค่ืนคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือ
เพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 


