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 3-6 ,18-21 พฤศจิกายน 59  
2-5 ,9-12 , 15-18, 22-25 ธนัวาคม 59 
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วันแรก  กรุงเทพฯ-ไทเป – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนทม์าเก็ต – แช่น ้าแร่ภายในหอ้งพัก  

09.00 พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์
S สายการบิน CHINA AIRLINES  เจา้หน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อน
การเดินทาง 

11.00 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 834 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง 
15.55 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พรอ้ม มัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน  
น าท่านเดินทางไปยัง TAIPEI FISH MARKET  หรือ ตลาดปลาไทเป ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเล
สดๆ ซึ่งเป็นตลาดติดแอร์ มีขายอาหารทะเลท้ังแบบสดๆ และแบบส าเร็จท่ีพรอ้มรับประทานได้ทันที ท่าน

สามารถเลือกซื้ อ ชิมและล้ิมลอง ท้ังซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสกา้ หอยนางรมสด กุง้ หอยเซลล์  

ขา้วป้ันหน้าต่างๆ ขนม ผลไม ้ท่ีพรอ้มรับประทานได้เลย  สมควรแก่เวลาน าท่านไปยัง ตลาดซ่ือหลินไนทม์าเก็ต 

เป็น ไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมอืงไทเป จึงเป็นไนท์มาร์เก็ตที่มอีายุเก่าแก่ที่สุดของเมอืงไทเป อายุกวา่ 200 ปีเป็น

จุดเริ่มตน้ของความเจริญของเมอืงไทเปเมือ่ครัง้ที่ชาวฮั่นเริ่มอพยพมาจากจีนกจ็ะเป็นไนทม์ารเ์ก็ตทัว่ไป ที่มขีายของทั้ง  

ของกิน เสื้ อผ้า รองเทา้ ต่างๆนาๆ    
เย็น อิสระอาหารเย็น 

จากน้ัน น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก TAIPEI CONVENTION CENTER  HOTEL  4*หรือเทียบเท่า ให้

ท่านได้พักผ่อนแช่น ้าแร่ส่วนตัวภายในหอ้งตามอัธยาศัย  
 

วันที่สอง เมืองไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซ าจัง๋- วัดเหวินอู่ –ชิมชาอู่หลง- ฟ๋งเจี่ยไนทม์าเก็ต 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 
หลังจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  เมืองไถจง ซึ่งต้ังอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน  ระหว่างทางใหท่้านได้
สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวันตลอดสองขา้งทางท่ีรถวิ่งผ่าน  เมืองไถจง เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม  ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาค
กลางของ เกาะไต้หวัน    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารปลาประธานาธิบดี 
น าท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ต้ังอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชัน่

แนลซีนิกแอเรีย ซึ่ง การท่องเท่ียวไต้หวันได้ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 
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2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ
จากผืนน ้าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขา
สลับซับซอ้นลอ้มรอบ ท าใหตั้วทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์และพระจันทร์เส้ียว ซึ่งเป็น ท่ีมาของนามอัน

ไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากน้ันน าท่าน นมัสการอัฐิของ พระถังซ  าจัง๋ ท่ีได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาท่ีวัด
เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  จากน้ัน น าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ง
ถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ หลังจากน้ันน าท่าน ชิมชาอู่หลง ท่ีมีชื่อเสียงของ 
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ไต้หวัน จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจี๋ย ไนทม์าเก็ต   เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาด

คนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครันจ าหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จนถึงเวลา

นัดพบ   
เย็น อิสระอาหารเย็น 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก  MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ใหท่้านได้พักผ่อน 
วันที่สาม          รา้นขนมพายสับปะรด–ศูนยส์รอ้ย GERMANIUM-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน-ซีเหมินติง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป  เพ่ือน าท่านเดินทางน าท่านเพ่ือน าท่านเดินทางสู่ รา้นขนมพาย

สับปะรดซื่อดังเพ่ือใหทุ้กท่านได้เลือกซื้ อของฝากอันข้ึนชื่อของไต้หวัน   น าท่าน ชมศูนยส์รอ้ย 

germanium เป็นสรอ้ย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกใน

ร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วงยใหร้่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย     
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

จากน้ันน าท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล 

เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและ

งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตัว

ของเปลือกโลกเมื่อหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทับถมของแนวหิน

ตามชายฝ่ังในรูปร่างท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย 

รูปร่างต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหูร้ังผ้ึง และท่ี

โดดเด่นมีชื่อเสียงมากท่ีสุดก็คือ “เศียรราชินี”   จากน้ัน น าท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ท่ีต้ังอยู่
บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง  จ่ิวเฟินสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดิน
เก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียง ท่ีสุดในไต้หวัน ใหท่้านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว

ไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมท้ังเลือกชิมจากรา้นคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกด้วย  หลังจากน้ันช ้

อปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  สยามสแควรเ์มืองไทย มีท้ังแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตล์
วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก  รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ท่ีดังของญ่ีปุ่ น รวมท้ัง
ยี่หอ้ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไต้หวัน ถือว่าถูก
ท่ีสุดในโลก   อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                  รหสัโปรแกรมทัวร ์     Taiwan Dee Sabai-DEC-4D-CI-W19 

 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก TAO GARDEN  HOTEL  4*หรือเทียบเท่า ใหท่้านได้พักผ่อนตาม

อัธยาศัย  
วันที่สี่             ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรข้ึนตึก)-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค-กรุงเทพฯ 
 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรข้ึนตึก) ใหท่้านได่ถ่ายรูป กับนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์  ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508  เมตร ได้รับ
การออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวันภายใน ตัวอาคารมี ลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันท  าหนา้ที่กัน
การสัน่สะเทือน ของ  แผ่นดินไหว และ มีการต้ังระบบป้องกันวิ นาศกรรมทางอากาศ  อย่างดี ตัวอาคาร
มองดู คลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งต่อกัน และยังมีลิฟท์ท่ี เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที  
ใหท่้านได้อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชื่อดัง สมควรแก่เวลาน าท่านไปยงั หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่ง 
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รวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวัติแทบท้ังหมดเก่ียวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ต้ังแต่สมัยท่ียังเป็นลูก
ศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ  ท่านจะได้พบกับการเปล่ียนเวรทหารรักษาการ

หน้ารูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี   
1030  น าทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระระหว่างทาง 
1320  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่  CI 835 
1600  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

เง่ือนไขและราคา 

 

***ราคานี้ เป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก และ ของสมนาคุณแจก*** 

ราคานี้  รวมภาษีน ้ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก 

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 

3-6 NOV’16 19,999 19,999 19,999 19,999 4,100 

18-21 NOV’16 19,999 19,999 19,999 19,999 4,100 

2-5 DEC’16 20,999 20,999 20,999 20,999 4,100 
9-12 DEC’16 20,999 20,999 20,999 20,999 4,100 

15-18 DEC’16 19,999 19,999 19,999 19,999 4,100 

22-25 DEC’16 19,999 19,999 19,999 19,999 4,100 
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วันท่ี  1 กันยายน  2559  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

** กรุ๊ป 15 ท่าน ออกเดินทาง ** 

ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

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 

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 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

11. 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 
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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  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี  
 

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 (กรณีตัว๋ 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 
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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*** 

 

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 จะตอ้งมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหย่า 
พรอ้มทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองขอ งผู ้

น้ัน เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 
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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, 

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 

**หมายเหตุ ท่านท่ีมีความจ  าเป็นตอ้งซื้ อตัวเครือ่งบินภายในประเทศ ตอ้งแจง้และติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกตัว๋ภายใน ทุกครั้ง ** 

 


