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วนัที่ 14 เม.ย.60 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองเจยีอี ้

08.30 พร้อมกนัท่ี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 
AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดนิทาง 

11.15 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำรบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 834 
                      (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.55 ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ เถาหยวน ประเทศไต้หวนั   หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง และศุลกำกรเรียบร้อย

แลว้ รถโคช้ปรับอำกำศ พร้อมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรับ เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสู่หอ้งอำหำร 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  เมนูพเิศษ เมนูปูอลาสก้า 

หลงัอำหำร น ำท่ำนออกเดินทำงออกจำกเมืองเถำหยวน สู่เมืองเจียอ้ีท่ีเป็นเมืองใหญ่ของภำคกลำงของไตห้วนั และ
ยงัเป็นเมืองท่ีตั้งของอุทยำนแห่งชำติอำหลีซำน ท่ีอยูบ่นภูเขำสูงอนัยิ่งใหญ่ เพ่ือน ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั 
จำกนั้น  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  HOTEL ROYAL CHIYI 4*หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 15 เม.ย.60          เมืองเจยีอี-้อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน-น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-เฟ๋ิงเจีย่ไนท์มา 
                                    เกต็ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
  หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงข้ึนเขำเพ่ือเดินทำงสู่อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน ขณะรถว่ิงข้ึนภูเขำสูงใหท่้ำนชมทศันียภ์ำพ 
                              ภูเขำท่ีงดงำมเหมือนภำพวำด 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ หอ้งอำหำร เป็นอาหารจนีสไตล์พื้นเมือง (บนเขำอำลีซำน) 

หลงัรับประทำนอำหำรกลำงวนั น ำท่ำนนัง่รถตูเ้ลก็เพ่ือข้ึนไปยงัจุดเดินเทำ้ของ อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน ซ่ึงเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ี ส ำคญัและสวยงำม อีกท่ีหน่ึงของเกำะไตห้วนัท่ีทุกท่ำนไม่ควรพลำด น ำท่ำนเท่ียว ชมธรรมชำติบน
เทือกเขำอำลีซำน สมัผสัอำกำศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอำย ุ 3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้ำนเดินชม
ธรรมชำติภำยในอนัสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินมำถึงสถำนีรถไฟเซินมู่ เพ่ือใหท่้ำนได ้ น่ังรถไฟโบราณ ชมอุทยำน 
พร้อมทั้งใหท่้ำนไดช้ม สวนสนพนัปี ท่ีมีสนหลำกหลำยนำนำพนัธ์ุ มีควำมสวยงำมท่ีแตกต่ำงกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละ
ตน้มีอำยมุำกกวำ่ร้อยปี ใหท่้ำนไดช่ื้นชมธรรมชำติ และ ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก หลงัจำกนั้นแวะชิมชาอู่หลงพนัธ์ุด ี ท่ี
ปลูกบนภูเขำสูงอนัข้ึนช่ือ และมีคุณภำพของไตห้วนั  หลงัจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำอำหลีซำน เพ่ือเดินทำง
สู่เมืองไถจง ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกำะไตห้วนั น ำท่ำน ชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนท์มาเกต็   เป็นตลำดท่ีมี
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ช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลำดคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้ครบครันจ ำหน่ำย เช่น อำหำรทำนเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระช้
อปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำร เมนูสุกีช้าบู ชาบูไสตล์ไต้หวนั 
จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ใหท่้ำนไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั MOOVING STAR  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่าให้ท่าน
ได้พกัผ่อน 

วนัที่ 16 เม.ย.60        ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วดัพระถงัซ าจั๋ง-วดัเหวนิหวู่-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด 
 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
หลงัอำหำร น ำท่ำน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงมีควำมงดงำมรำวกบัภำพวำด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสำบมองดูคลำ้ยพระอำทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมำของนำมอนั
ไพเรำะวำ่ “สุริยนั-จนัทรา” จำกนั้นน ำท่ำน นมสัการอฐิัของพระถังซ าจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธำตุกลบัมำท่ีวดัเสวียนก
วง เม่ือปี ค.ศ. 1965  น ำท่ำนนมสักำร ศาลเจ้าขงจ้ือและศาลเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจำ้แห่งภูมิ
ปัญญำและเทพเจำ้แห่งควำมซ่ือสตัย ์ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 
หลงัอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพ่ือนท่ำนแวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำกอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  เมนูเส่ียวหลงเปา 
จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั TAO GARDEN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 17 เม.ย.60         เมืองไทเป–ศูนย์ GERMANIUM-พพิธิภัณฑ์กู้กง-Duty Free-ตลาดซีเหมนิติง 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
จำกนั้นน ำท่ำน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในกำรปรับสมดุลใน ซ่ึงสำมำรถปรับสภำพประจุ
ลบ บวกในร่ำงกำยใหส้มดุล ร่ำงกำยเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้ำยกำรสดช่ืน ลดอำกำรปวดเม่ือย 
น ำชมพพิธิภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงำนทำงศิลปะของจีนโบรำณ ท่ีมีประวติัยำวนำนกวำ่ 
5000 ปี ซ่ึงของล ้ำค่ำทำงประวติัศำสตร์มีอยูท่ี่น่ีจ  ำนวนมำกกวำ่ 620,000 ช้ินจำกทุกรำชวงศข์องจีน  จนตอ้ง
หมุนเวยีนออกมำจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5000 ช้ิน) จะหมุนเวยีนทุก 3เดือน ไม่วำ่จะเป็นภำพวำด
เคร่ืองป้ันดินเผำ เคร่ืองทองส ำริดต่ำงๆ เหมำะมำกกบัท่ำนท่ีชอบโบรำณวตัถุ และงำนศิลปะ ไม่วำ่จะเป็น
เคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné หรือกำรลงยำทองแบบอิสลำม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั   เมนูพิเศษ พระกระโดดก ำแพง 
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จำกนั้น ชอ้ปป้ิงสินคำ้ ณ รำ้นคำ้ปลอดภำษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 
มากมาย จากน้ันใหท่้านได้ชอ้ปป้ิงท่ีแหล่งชอ้ปป้ิงศูนย์รวมวยัรุ่นท่ี ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่ำ  
สยำมสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผำ้แบรนด์ เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋ำ ของฝำกคนท่ีท่ำนรัก รองเทำ้ยี่ห้อต่ำง 
อำทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ท่ีดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้ งยี่ห้อต่ำงๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, 
NIKE แต่ในส่วนของรำคำท่ีประเทศไตห้วนั ถือวำ่ถูกท่ีสุด  อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั จนถึงเวลาอนัสมควร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  เมนูอำหำรจนีกวำงตุง้ 

จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั TAO GARDEN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 18 เม.ย.60       หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน-อุทยานเหย๋หลิว่-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตกึช้ัน 89)-  
                                 สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
น ำท่ำนสัมผสับรรยำกำศถนนเก่าจิ่วเฟ่ินท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขำในเมืองจีหลง จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมี
ช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบรำณ ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญัแห่งหน่ึง เพรำะนอกจำกจะเป็นถนนคนเดินเก่ำแก่
ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินบรรยำกำศแบบดั้งเดิมของร้ำนคำ้ร้ำนอำหำรของชำวไตห้วนัใน
อดีตและยงัสำมำรถช่ืนชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชำจำกร้ำนคำ้ท่ีมีอยู่มำกมำยอีกดว้ย จำกนั้นเดินทำงไป
ยงั อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยำว ออกไปในทะเล เป็นชำยหำดท่ีมีช่ือเสียง 
เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตำและงดงำม เกิดจำกกำรกดักร่อนของน ้ำทะเล ลมทะเล และกำรเคล่ือนตวัของ
เปลือกโลกเม่ือหลำยลำ้นปีก่อนท ำใหเ้กิดกำรทบัถมของแนวหิน  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั เมนูพเิศษ อาหารจนีซีฟู้ด 
หลงัรับประทำนอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รูปภำพ ส่ิงของต่ำงๆ ท่ีเป็น
ประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่ำนนำยพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่ำนไดก้ำ้วมำสู่
ต ำแหน่งผูน้ ำประเทศ ท่ำนจะไดพ้บกบักำรเปล่ียนเวรทหำรรักษำกำรหนำ้รู้ป้ันท่ำนนำยพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึน
ทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี    จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกช้ัน 89) 
เพ่ือใหท่้ำนไดถ่้ำยรูปคู่กบันวตักรรมดำ้นวิศวกรรม และศกัยภำพ ทำงเทคโนโลยีของไต้หวนั สัญลกัษณ์ของเมือง
ไทเปมีควำมสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บกำรออกแบบโดยวิศวกรรมชำวไตห้วนั ภำยในตวัอำคำรมีลูกตุม้ขนำดใหญ่หนกั
กว่ำ 660 ตนั  ท ำหนำ้ท่ีกนักำรสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีกำรตั้งระบบป้องกนัวินำศกรรมทำงอำกำศอย่ำงดี 
ตวัอำคำรมองดูคลำ้ยปลอ้งไผ ่8  ปลอ้งต่อกนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  เมนูสเต็กจำนรอ้น+บำรส์ลดั 

19.00  น ำทุกท่ำนเดินทำง ถึง สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสำรและสมัภำระ 
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22.05 ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน โดยสำยกำรบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837 
                              (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
00.35+1 ถึงท่ำอำกำศยำน สนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภำพ 
 

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

เง่ือนไขและราคา 

รำคำน้ี รวมภำษีน ้ำมนัและประกนัวินำศภยัของสำยกำรบินแลว้ หำกมีกำรประกำศเพ่ิมข้ึนหลงัจำก 

วนัท่ี  3 มีนำคม  2560  ทำงบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตำมจริง** 

**กรุป๊ 15 ท่ำนออกเดินทำง** 
**หนงัสือเดินทำงขำ้รำชกำร ไม่ไดร้บักำรยกเวน้วีซ่ำไตห้วนั หำกใชห้นงัสือขำ้รำชกำรเดินทำงตอ้ง  ยืน่วีซ่ำเทำ่นั้น** 

ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือ

มำรดำแนบมำดว้ย 

**หำกมีกำรประกำศใหย้ืน่วีซ่ำ บริษัทจะเก็บค่ำวีซ่ำเพิ่มตำมควำมเป็นจริง** 

***ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซี่า มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 

2560*** 

 
หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 
     ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัด 

     หยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ท่านไมม่ีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 

    โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศหรือออกตัว๋โดยสำรเอง กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น 

ช่วงกำรเดินทำง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

มีเตยีงเสริม 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัท่ำนเด่ียว จำ่ย
เพ่ิม 

14-18 APR’17 29,999 29,999 29,999 29,999 4,200 
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        ทำงบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์        

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

อตัรำน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

2. ประสงคอ์ยู่ต่อ จะมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด  

3. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 

6. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. คา่กระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น ้าหนัก 30 กิโลกรมั)  

9. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

11. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บั  

       บริษัทประกนัชีวิต *(ส าหรบัผูสู้งอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท คา่รกัษาอยูใ่นขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บับริษัท 
       ประกนัชีวติ ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 
 

อตัรำไม่น้ีรวม 

1. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ   

2. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

3. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คา่น ้าหนักเกินจากทางสายการบิน 

ก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมี 
คา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

6. คา่ธรรมเนียมวซี่า 

7. คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กช าระเงินเท่าผูใ้หญ่), คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
 

เง่ือนไขในกำรส ำรองท่ีนัง่  

- กรุณำจองล่วงหนำ้พรอ้มส ำเนำพำสสปอรต์ช ำระงวดแรก 10,000 บำท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มส ำเนำหนงัสอื

เดินทำง ที่มีอำยุเหลืออยำ่งนอ้ย 6 เดือน นบัจำกวนัที่เดินทำง 

-งวดที่สอง ก่อนเดินทำง 21 วนั 
กำรยกเลิกส ำหรบักำรจอง 

* ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
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* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี 
* เปล่ียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกว่า 25 วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้น้อยกว่า 25 วนั ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนวนัเดินทาง  
หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะ 
   ไมส่ามารถผ่านการพิจารณาวซี่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไมค่รบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ล    
   คา่ธรรมเนียมวซี่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน 
   กรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยั 
   ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ี

สายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ 
    ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กาน ้ารอ้น บริการใหฟ้รี 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ 

มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำไตห้วนั 

***ส ำหรบัหนงัสือเดินทำงไทย สำมำรถเขำ้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่ำ  

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560*** 
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หำกเป็นหนงัสือเดินทำงรำชกำรไทยเล่มสีน ้ำเงิน ตอ้งขอวีซ่ำไตห้วนัตำมปกติ เอกสำรดงัน้ี 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่า 
   ดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวซี่าของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  

   - (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้  

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลกัฐานการเงิน  

  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบรอ้ยก่อนถ่าย 
     ส าเนา) พรอ้มเซ็นช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั  

4.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน)  

  - กรณีเป็นพนักงาน 

     หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  

  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา  

  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 
     หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรบัรองส าเนาทุกฉบบั  

   - กรณีท่ีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

* ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร พรอ้มทั้งแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ 
พรอ้มทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู้

น้ัน เช่น หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึ้ นไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียว

พรอ้มทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือ

ความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ
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จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัใน

กรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ

การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือ

เพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 


