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สุขใจดว้ยราคาพเิศษ 

 ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ 

 บินเช้า  กลับ มืด เที่ยว สุดคุ้ม 

 น า้หนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 

 บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง 

 อาหารครบทุกมือ้ 

 เที่ยวครบ 4 เมืองช่ือดัง  

ไทเป   ไถจง  เจียอี ้ จีหลง 
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วันแรก  กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจีย้อี ้
06.00 พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์

S สายการบิน CHINA AIRLINES เจา้หน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการ
เดินทาง 

08.30 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง 
13.00 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พรอ้ม มัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน รอรับน าท่านเดินทางไปยังรา้นอาหาร  
น ำท่ำนเดนิทำงสู่  เมืองไถจง ซึ่งต ั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั  ระหวา่งทางใหท้า่นไดส้มัผสัธรรมชาติและ
ทศันียภาพของไตห้วนัตลอดสองขา้งทางท่ีรถว่ิงผา่น  เมืองไถจง เป็นเมืองที่ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของมณฑลไตห้วนั 
ปัจจุบนัเป็นศูนย์วฒันธรรม  ทางการศึกษา เศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไตห้วนั และยงัเป็น
ศูนย์วฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั เมือง ไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตห้วนั เพ่ือทา่นเดินทางสู่ 
หมู่ บ้ำนสำยรุ้ง หมูบ่า้นเล็กๆแตม่ากเสนห์่ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นบา้นพกัทหาร แตก่ลายเป็นท่ีอยู ่
อยา่งถาวร และมีความเงียบเหงา ท าใหต้อ่มา นายหวง 
หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผา่นศึกที่ไดส้ร้าง
ภาพวาดที่ถือเป็นสว่นหน่ึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม
ที่สวยงาม และ สร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของ
ภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสูบ่า้นอีกหลายๆ
หลงัในเขตหมูบ่า้นสายรุ้ง โดยภาพวาดสว่นใหญจ่ะ
เก ีย่วกบับุคคลที่มีช่ือเสียงในทีวี, พืชสตัว์ นก, กระบือ 

และคนพ้ืนเมือง เป็นตน้ น าทา่นเดินทางลงจากเขามาสูเ่มืองเจียอี้ ซึ่งเป็นเมือง ที่เป็นท่ีต ั้งของอุทยานอาลีซาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ สเต็กจานรอ้นพรอ้มสลัดบาร ์ 
จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ที่พัก YUT TONG HOTEL  4*  หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

   

วันที่สอง  อุทยำนแห่งชำตอิำลีซำน-นัง่รถไฟโบรำณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชำอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มำเก็ต 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอำหำร น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อุทยำนแห่งชำตอิำลีซำน ซึ่งเป็นจุดทอ่งเที่ยวที่ ส าคญัและสวยงาม อีกที่หน่ึงของเกาะ
ไตห้วนัที่ทุกทา่นไมค่วรพลาด น าทา่นเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริ สุทธ์ิ ช่ืนชมทะเล
หมอก ตน้ไมใ้หญท่ี่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ใหท้า่นได ้นัง่รถไฟโบรำณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนั
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ปี ที่มีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามที่แตกตา่งกนัไป ซึ่งตน้สนแตล่ะตน้มีอายุมากกวา่ร้อยปี ใหท้า่นได้
ช่ืนชมธรรมชาติ และ ถา่ยรูปเป็นที่ระลึก 
หลังจากน้ันน าท่าน ชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ที่มีชื่อเสียงของไตห้วัน   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง เมนูอำหำรจีนพ้ืนเมือง 
 

หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองไถจง ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางที่สวยงาม น า
ทา่น ชอ้ปป้ิง ตลำดฟงเจี๋ยไนท์มำเก็ต   เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านคา้ครบ
ครันจ าหนา่ย เชน่ อาหารทานเลน่สไตล์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ 

ค ่ำ  รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ สุกี้ชำบู 
  จากนั้น  น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเทา่ ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น 

วนัที่สำม         ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจันทรำ- วดัพระถังซัมจั๋ง-วดัเหวนิหวู่– เมืองไทเป-ชิมพำยสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง 
                          ตกึไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตกึ)-อำบน ำ้แร่ในโรงแรม 

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ต้ังอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเท่ียวไต้หวันได้ก่อต้ังข้ึน

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ท าใหตั้วทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์และพระจันทร์

เส้ียว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากน้ันน าท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซ าจัง๋ ท่ีได้
อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาท่ีวัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965   

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลำประธำนำธิบด ี

หลังอาหาร น าท่านหลังจากน้ันนมัสการ ศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเห

วินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
ไทเป  เพื่อน าทา่นเดินทางสู่ ร้ำนขนมพำยสับปะรดซือ่ดงัเพื่อให้ทกุทา่นไดเ้ลือกซือ้ของฝากอนัขึ้น
ชือ่ของไตห้วนั หลงัจากนั้น พิพิธภณัฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑ์ทีเ่กบ็วตัถุและผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณ ทีม่ีประวตัยิาวนานกวา่ 5000 ปี ซึ่งของล ้าคา่ทางประวตัศิาสตร์มีอยู่ทีน่ี่จ านวนมากกวา่ 
620,000 ชิน้จากทกุราชวงศ์ของจีน  จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหน่ึงชดุ 5000 ชิน้) จะ
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หมุนเวยีนทกุ 3เดือน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดตา่งๆ เหมาะมากกบัทา่นทีช่อบโบราณวตัถุ และ
งานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค   จากนั้นน าทา่นชม ตึกไทเป 101 
(ไม่รวมบตัรขึ้นตึก) ให้ทา่นได่ถ่ายรูป กบันวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพทาง เทคโนโลยีของไตห้วนั สญัลกัษณ์  
ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508  เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนัภายใน ตวัอาคารมี ลูกตุม้ขนาดใหญ่
หนักกวา่ 660 ตนัท  าหน้าทีก่นัการสัน่สะเทอืน ของ  แผน่ดินไหว และ มีการต ัง้ระบบป้องกนัว ิ นาศกรรมทางอากาศ  อย่างดี 
ตวัอาคารมองดู คลา้ยปลอ้งไผ ่8  ปลอ้งตอ่กนั และยงัมีลิฟทท์ี ่เร็วทีท่ีสุ่ดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตร ตอ่นาท ี  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปำ 
หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั TAIPEI CONVENTION CENTER  HOTEL  4*หรือเทียบเทา่  
ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นแชน่ ้าแร่สว่นตวัภายในหอ้งตามอธัยาศยั 

วันที่สี่             หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน-อุทยำนเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค  
                           ซีเหมินตงิ  -กรุงเทพฯ 
 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ น าทา่นสมัผ ัสบรรยากาศ ถนนเก่ำจิ่วเฟ่ิน ท่ีต ั้งอยูบ่ริเวณไหลเ่ขาใน เมืองจีหลง  
จ่ิวเฟิน เป็นแหลง่เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแตส่มยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัแหง่  
หน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียง ที่สุดในไตห้วนั ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์  
รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย    
น าทา่นไปยงั อุทยำนเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอด
ยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินที่มีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม เกดิจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อน
ตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีกอ่นท าใหเ้กดิการทบัถมของแนวหินตาม
ชายฝ่ังในรูปร่างท่ีแตกตา่งกนั ประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างตา่ง  ๆ
เชน่ รองเทา้เทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเตา้หูร้ังผึ้ง และท่ีโดดเดน่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดกค็ือ “เศียรรำชิน”ี   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร เป็นอำหำรจีนซีฟู้ด 
หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงต่อ ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถ
ปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ชว่ยใหร้่ายการสดช่ืน ลด
อาการปวดเม่ือยและนอกจากนั้นยงัมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท้า่นไดเ้ลือกชมน าทา่น เดินทางถึง 
อนุสรณ์สถ ำนเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส่ิงของตา่งๆ ท่ีเป็นประวัติแทบทั้งหมดเก ีย่วกบั ทา่นนายพล 
เจียง ไค เช็ค ต ั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย์ ดร.ซนุยดัเซ็นจนท่านได้กา้วมาสูต่  าแหนง่ผูน้  าประเทศ ทา่นจะได้พบกบั
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การเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ป้ันทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้ นทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์
แหง่น้ี  หล ังจากนั้นใหท้า่นได้ช็อปป้ิง  ตลำดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกวา่   สยำมสแควร์เมืองไทย มีท ั้งแหล่ง
เส้ือผา้แบรนด์ เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท ่านรัก รองเท้ายี่หอ้ตา่ง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่
ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่าง  ๆเชน่, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตใ่นส่วนของราคาที่ประเทศ
ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุด  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั     

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า  อำหำรจีนพ้ืนเมือง 
หลังรับประทานอาหาร น าทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  

22.25  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 837 
01.15  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
     

เง่ือนไขและราคา 

 

ราคานี้  รวมภาษีน ้ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก 

วันท่ี  1 กันยายน  2559  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

** กรุ๊ป 15 ท่าน ออกเดินทาง ** 

ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมา 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 
     ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัด 

     หยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ช่วงการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต  า่กว่า 12 ปี  

พกักับผูใ้หญ ่1 ท่าน 

เดก็อายุต  า่กว่า 12 ปี  

พกักับผูใ้หญ ่2 ท่าน  
มีเตยีงเสริม 

เดก็อายุต  า่กว่า 12 ปี  

พกักับผูใ้หญ ่2 ท่าน 
ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัท่านเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

12-15 ม.ค.60 21,999 21,999 21,999 20,999 3,700 

18-21  ก.พ.60 21,999 21,999 21,999 20,999 3,700 

2-5 มี.ค.60 22,999 22,999 22,999 21,999 3,700 
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5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางดว้ย 

    โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้น  

        ทางบรษัิทฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ท้ังสิ้น *** 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์        

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

อัตรานี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

2. ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใชจ่้ายที่ทางสายการบินก าหนด  

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที่ช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 

6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)  

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับ  

       บริษัทประกันชีวิต *(ส าหรับผูสู้งอายุ 70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในขอ้จ ากัดการตกลงไวก้ับบริษัท 
       ประกันชีวิต ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ) 
 

อัตราไม่นี้ รวม 

1. ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ   

2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบิน 

ก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช ารุดหรือของมี 
ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กช าระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ 

 
เงื่อนไขในการส ารองท่ีนัง่  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาพาสสปอรต์ช าระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มส าเนาหนงัสือ

เดินทาง ท่ีมีอายุเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง 

การยกเลิกส าหรับการจอง 

* ส าหรับผู้โดยสารทีท่างบรษัิทฯ เป็นผู้ยืน่วซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลิกการเดินทาง  
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* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20วนัขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิคื์นเงินในทุกกรณ ี 
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะ 
   ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ล    
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งไดช้ าระไวก้ับทางสถานทูตแลว้) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน 
   กรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน , ภัย 
   ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่

สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซ งได ้และ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั ๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  

    และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ 
    ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้ารอ้น บริการใหฟ้รี 

 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ 

มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วัน 

***ส าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วันไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  

มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560*** 
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หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน ้าเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วันตามปกติ เอกสารดังน้ี  

1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (ส าหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่า 
   ดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  

   - (ใชรู้ปสีพื้ นหลังขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  

   - หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)  

3.หลักฐานการเงิน  

  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันใหเ้รียบรอ้ยก่อนถ่าย  
     ส าเนา) พรอ้มเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

  - หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ยอ้นหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน  

4.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)  

  - กรณีเป็นพนักงาน 

     หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มท างาน  

  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา  

  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
     หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา  

5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ  

   - กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายชี้ แจงว่าเดินทางพรอ้มใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พรอ้มทั้งแนบ
ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผู ้น้ัน เช่น ส าเนาใบหย่า 
พรอ้มทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผู ้

น้ัน เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

 
ขอ้ความซึ่งถือเป็นสาระส  าหรับท่านผูมี้เกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยว

พรอ้มทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือ

ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, 
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รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รั บประกันใน

กรณีที่ผูร้่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือ

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภัยของท่านผูม้ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 


