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วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบนิเถาหยวน 

10.00 พร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบนิ EVA AIR เจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความ
สะดวก ก่อนการเดินทาง    

12.10 น าทา่นออกเดินทางสู ่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบนิที่ BR 212 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

16.55 ถึงทา่อากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวนั   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับ
อากาศ พร้อมมคัคเุทศก์ท้องถ่ินรอรับ 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ เมนู อาหารจีนพืน้เมือง 
 หลงัจากรับประทานอาหาร น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเทา่ เชิญทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที่สอง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจ่ิวเฟ้ิน- ฟ่งเจี่ยไนท์มาเกต็  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวตัิแทบทัง้หมด

เก่ียวกบัทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ตัง้แตส่มยัที่ยงัเป็นลกูศิษย์ ดร.ซุนยดัเซ็นจนทา่นได้ก้าวมาสูต่ าแหนง่ผู้น าประเทศ ทา่นจะได้
พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปัน้ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึน้ทุก 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนสุรณ์แห่งนี ้
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซื่อดงัเพื่อให้ทกุท่านได้เลอืกซือ้ของฝาก
อนัขึน้ช่ือของไต้หวนั  
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ที่ขึน้ชื่อของไต้หวัน 

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางไปยงั อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสดุของไต้หวนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอด
ยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีช่ือเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน า้
ทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตวัของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนท าให้เกิดการทบัถมของแนวหิน จากนัน้ น าท่านสมัผสั
บรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ที่ตัง้อยูบ่ริเวณไหลเ่ขาใน เมืองจีหลง จ่ิวเฟิน เป็นแหลง่เหมืองทอง ที่มีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ 
ปัจจบุนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหนึง่ เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียง ท่ีสดุในไต้หวนั ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทัง้เลือก
ชิมและซือ้ชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย เมื่อถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง ระหวา่งทางทา่นจะได้ชม
ทิวทศัน์สองข้างทางที่สวยงาม น าท่าน ช้อปปิง้ ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็น
ตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจ าหนา่ย เช่น อาหารทานเลน่สไตล์ไต้หวนั อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

ค ่า รับประทานอาหารค า่ เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน + สลดับาร์ไม่อัน้ 
 หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  CITY RESORT  4* หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที่สาม    เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วัดพระถงัซ าจั๋ง- วดัเหวินอู่  – หมู่บ้านเก้า 
                          ชนเผ่า – กระเช้าพาโนรามาชมววิ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
 หลังจากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัง้อยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการ
ท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ จากผืนน า้สู่ยอดเขา ที่นบัจากความสงูระดบั 600-2000 เมตร มีความ
ยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภเูขาสลบัซบัซ้อนล้อมรอบ ท าให้ตวัทะเลสาบ

มองดคูล้ายพระอาทิตย์และพระจนัทร์เสีย้ว ซึ่งเป็นที่มาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนัน้น าท่าน นมัสการอัฐิ
ของพระถงัซ าจั๋ง ที่ได้อญัเชิญ อฐิัธาตกุลบัมาที่วดัเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหารน าทา่นนมสัการ ศาลเจ้าขงจือ้และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแหง่ภมูิปัญญาและเทพเจ้า
แห่งความซื่อสัตย์ น าท่านสู่ สวนสนุกหมู่บ้าน
วัฒนธรรม 9 เผ่า จากนัน้ให้เวลาท่านอิสระเล่น
เคร่ืองเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เคร่ืองเล่น
ไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเคร่ืองเล่นอื่นๆอีก
มากมายให้ท่านได้สนกุกนั  อย่างเต็มอิ่มน าท่าน น่ังกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้าม
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ภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชัน้สุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัว
ทะเลสาบสริุยนัจนัทราได้เกือบทัง้ทะเลสาบ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนูพิเศษ สุกีช้าบู ชาบู 
 หลงัอาหารน าทา่นเดินทางไปยงัที่พกั New Convention Center Hotel 4* หรือเทียบเทา่ แช่น า้แร่ส่วนตัวภายในห้องพกั 

วันที่สี่           ศูนย์ Germanium - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึน้ชัน้ 89) -พพิิธภณัฑ์กู้กง- ตลาดซีเหมินติง-สนามบนิเถาหยวน 
                       – สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัอาหาร น าท่านไปชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ 
บวกในร่างกายให้สมดลุ ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อย จากนัน้น าท่าน
เดินทางไปยงั ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวตักรรมด้านวิศวกรรม และศกัยภาพ ทาง
เทคโนโลยีของไต้หวนั สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปมีความสงูถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวนั ภายในตวั
อาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนั  ท าหน้าที่กนัการ สัน่สะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตัง้ระบบปอ้งกนัวินาศกรรม
ทางอากาศอย่างดี ตวัอาคารมองดคูล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกนั และยงัมีลิฟท์ที่ เร็วที่ท่ีสดุในโลก ด้วยความเร็ว 1 ,010 เมตร
ตอ่นาที  23 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมนู พระกระโดดก าแพง 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวตัิ
ยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล า้ค่าทางประวตัิศาสตร์มีอยู่ที่นี่จ านวนมากกว่า 620 ,000 ชิน้จากทกุราชวงศ์ของจีน  จนต้อง
หมนุเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิน้) จะหมนุเวียนทกุ 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองทอง
ส าริดตา่งๆ เหมาะมากกบัทา่นท่ีชอบโบราณวตัถ ุและงานศิลปะ ไมว่่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยา
ทองแบบอิสลาม จากนัน้ให้ทา่นได้ช้อปปิง้ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทัง้แหลง่เสือ้ผ้าแบ
รนด์ เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดงัของญ่ีปุ่ น รวมทัง้
ยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาที่ประเทศไต้หวนั ถือวา่ถกูที่สดุ  อิสระช้อปปิง้
ตามอธัยาศยั 

18.00 น าทกุทา่นเดินทาง ถึง สนามบนิเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
21.10 ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205  
                      (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
00.05+1 ถึงทา่อากาศยาน สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FJL 18/08/2017                                                           4 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์FJL012 TAIWAN FOR YOU4D3N DEC17-BR-W19 

เง่ือนไขและราคา 
 

 
**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจอง เน่ืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วซี่าใหก้บัประเทศไทยน้ัน สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือเดินทางทัว่ไป หากท่าน

ใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ เน่ืองจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดร้บัการยกเวน้วซี่า (ตอ้งยื่นวซี่าเท่าน้ันถึง

สามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหก้บับริษัทในวนัจองทวัร ์และถา้หากวนัท่ีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มท่ีให ้

ส าเนากบัทางบริษัท หรือ น าหนังสือเดินทางประเภทอ่ืนมาใช ้โดยไมแ่จง้ใหท้างบริษัท ทราบล่วงหนา้  ทางบริษัทไมส่ามารถรบัผิดชอบใดๆได ้หากท่าน

โดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหท้่านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และอายุของหนังสือเดินทาง ตอ้ง

มากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   

 
ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 กรกฎาคม 2560  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจรงิ** 

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

ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา

แนบมาดว้ย 

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 *** 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

01 - 04 DEC ’17 22,900 22,900 22,900 22,900 4,200 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์        

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 
 
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. คา่ธรรมเนียมวซี่า 

7. คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กช าระเงินเท่าผูใ้หญ่), คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
 

เง่ือนไขในการส ารองท่ีนัง่  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาพาสสปอรต์ช าระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มส าเนาหนงัสอื

เดินทาง ที่มีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัที่เดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FJL 18/08/2017                                                           6 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์FJL012 TAIWAN FOR YOU4D3N DEC17-BR-W19 

-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วนั 
การยกเลิกส าหรบัการจอง 

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

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

ขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรบัเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสาย

การบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณี

ยกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน 

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 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มี

โรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 

***ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
 

หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน ้าเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงัน้ี 
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 าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

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

   - กรณีท่ีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

* ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร พรอ้มทั้งแนบส าเนา
บตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทั้ง
บนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น 

หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึ้ นไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูร้่วมเดินทาง 
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ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้ม

ทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความ

เสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ า

ประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทาง

ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถูก

ปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิด

กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซ่ึงร่วม

เดินทางเป็นส าคญั 

 


