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วนัท่ีแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองเถาหยวน 

13.00 พรอ้มกนัท่ี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาทเ์ตอร ์R ประต ู8 สายการบิน EVA AIR เจา้หน้าท่ี 
คอยอ านวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง    

16.25 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR068  
                     (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
21.10 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรบั เพ่ือน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีสอง          เมืองเจยีอ้ี-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชิมชาอู่หลง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางออกจากเมืองเถาหยวน สู่เมืองเจียอ้ีท่ีเป็นเมืองใหญ่ของภาคกลางของไตห้วนั 

และยงัเป็นเมืองท่ีตั้งของอุทยานแหง่ชาติอาหลีซาน ท่ีอยูบ่นภูเขา้สูงอนัยิง่ใหญ่  
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหาร เป็นอาหารจนีสไตลพ้ื์นเมือง 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั น าท่านนัง่รถข้ึนไปยงัจุดเดินเทา้ของ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นจุด

ท่องเท่ียวท่ี ส าคญัและสวยงาม อีกท่ีหน่ึงของเกาะไตห้วนัท่ีทุกท่านไมค่วรพลาด น าท่านเท่ียว ชมธรรมชาติบน

เทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้านเดินชม

ธรรมชาติภายในอนัสวยงาม จากน้ันน าท่านเดินมาถึงสถานีรถไฟเซินมู่ เพ่ือใหท่้านได ้ นัง่รถไฟโบราณ ชม

อุทยาน พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ท่ีมีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึง

ตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี ใหท่้านไดช่ื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หลงัจากน้ันแวะชิมชา
อู่หลงพนัธดี์ ท่ีปลูกบนภูเขาสูงอนัขึ้ นช่ือ และมีคุณภาพของไตห้วนั  หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางลงจากเขาอา

หลีซาน เพ่ือเดินทางเขา้สู่เมืองเจียอ้ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษ เสต็กจานรอ้นพรอ้มบารส์ลดั 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  MAISON DE CHINE CHIAYI 4* หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม        ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินหวู่-หมู่บา้นวฒันธรรมและสวนสนุกเกา้ชนเผ่า 
                    นัง่กระเชา้พาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ-แช่น ้าแบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั ระดบั 5ดาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์

สองขา้งทางท่ีสวยงาม น าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด 
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 เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนด์แหง่ไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา

ของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” จากน้ันน าท่าน นมสัการอฐิัของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุ
กลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965  น าท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ 
ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แหง่ภูมิปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 

หลงัอาหาร น าท่านสู่ สวนสนุกหมู่บา้นวฒันธรรม 9 เผ่า จากน้ันใหเ้วลาท่านอิสระเล่นเคร่ืองเล่นท่ีมีอยูม่ากมายใน

สวนสนุก เคร่ืองเล่นไฮไลทข์องท่ีน่ีคือ UFO และยงัมีเคร่ืองเล่นอื่นๆอีกมากมายใหท่้านไดส้นุกกนั  อยา่งเต็มอิ่ม  

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงตอ้งขา้มภูเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณม์ี

ป่าหนาทึบ และพบทิวทศัน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยนัจนัทราจากมุมสูง ซ่ึงจะเห็นตวัทะเลสาบสุริยนัจนัทราได้

เกือบทั้งทะเลสาบ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษ สุก้ีชาบูสไตลไ์ตห้วนั 

จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FRESH FIELDS HOTEL 5* แช่น ้าแร ่5 ดาว แบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

วนัท่ีส่ี         เมืองไทเป-รา้นขนมพายสบัปะรด–ศูนยG์ERMANIUM-พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง-DUTY FREE-ตึกไทเป 
                     101 (รวมบตัรข้ึนตึกชั้น 89)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพ่ือนท่านแวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยม

ของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรดเหวยเก๋อ ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัขึ้ นช่ือของไตห้วนั   
จากน้ันน าท่าน ชมศูนย ์ germanium เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรบัสภาพ
ประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร้า่ยการสดช่ืน ลดอาการ

ปวดเม่ือย 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั   เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา ท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั 

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางไปชม พิพิธภณัฑก์ูก้ง ซ่ึงเป็นพิพธิภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ท่ี

มีประวติัยาวนานกวา่ 5000 ปี ซ่ึงของล ้าค่าทางประวติัศาสตรม์ีอยูท่ี่น่ีจ านวนมากกวา่ 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศ์

ของจีน  จนตอ้งหมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่า

จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุ และ
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 งานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné  หรือการลงยาทองแบบอิสลาม ชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้
ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย  จากน้ันน าท่าน ตึกไทเป 
101 (รวมบตัรข้ึนตึกชั้น89)เพ่ือใหท่้านได ้ ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยี
ของไตห้วนั สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนั 

ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 660 ตนั  ท าหน้าท่ีกนัการ สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการ
ตั้งระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งต่อกนั และยงัมีลิฟทท่ี์ 
เร็วท่ีท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษ พระกระโดดก าแพง 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  FULLONG SHENKENG  HOTEL 4*+ หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้         หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-อุทยานเหยห๋ล่ิว-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-ช็อปป้ิงซีเหมินติง-สนามบินเถา         
                      หยวน-กรุงเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านสมัผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจหีลง  
จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่ง 
หน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ 
รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย จากน้ันเดินทาง

ไปยงั อุทยานเยห๋ล่ิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว 

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลก

ตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวั

ของเปลือกโลกเมื่อหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหาร กุง้มงักรซีฟู้ด 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่าน อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รปูภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบ

ทั้งหมดเกี่ยวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ า

ประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหนา้รูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีขึ้ นทุก 1 ชัว่โมง 

บนชั้น 4 ของอนุสรณแ์ห่งน้ี    สมควรแก่เวลาน าท่านไดช็้อปป้ิง  ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  

สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์ เนมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยีห่อ้
ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , 
PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุด  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั     

เยน็  รบัประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษ ปูอลาสกา้ 
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 20.00  น าทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
23.40 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR061  
                     (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
02.20+1 ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวสัดิภาพ 
 

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

เง่ือนไขและราคา 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 มกราคม  2560  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจรงิ** 

**กรุป๊ 15 ท่านออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้ง  ยืน่วีซ่าเทา่นั้น** 

ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ 

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 

*** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น 

        ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์        

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัทา่นเดี่ยว 
จา่ยเพิ่ม 

11-15  APR  2017 33,900 33,900 33,900 33,900 5,600 
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 อตัราน้ีรวม 

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 ์) 
 

อตัราไม่น้ีรวม 

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

เง่ือนไขในการส ารองท่ีนัง่  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาพาสสปอรต์ช าระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มส าเนาหนงัสอื

เดินทาง ที่มีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัที่เดินทาง 

-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 25 วนั 
การยกเลิกส าหรบัการจอง 

* ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี 
* เปล่ียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้น้อยกว่า 20 วนั ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนวนัเดินทาง  
หมายเหต ุ
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 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 เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน  
   กรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ 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 เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ 
    ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

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

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ 

มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 

***ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560*** 

 

หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน ้าเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงัน้ี 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่า 
   ดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวซี่าของท่าน) 
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 - หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 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 าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส 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  

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียว

พรอ้มทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือ

ความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 

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

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
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 ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัใน

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 


