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**คุ้มค่า คุ้มราคา แบบว่าดีฝุดๆ** 

- บนิสายการบนินานาชาตริะดับ 5 ดาว 

-  ที่น่ังบนเคร่ืองแบบ Elite Class ที่น่ังกว้างขึน้ 
- พักโรงแรม 5 ดาว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง 

- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเคร่ืองทัง้ขาไป – กลับ 

-  รวมค่าบัตรขึน้ตกึ ไทเป 101 ชัน้ 89 

- อาบน า้แร่ 5 ดาว ในห้องพักส่วนตัว 
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วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถา 
หยวน-ไทเป 

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

15.10   น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR  
  เท่ียวบินท่ี BR 202 (บริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.00  ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไตห้วนั   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรบั เพ่ือน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
ค า่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GRAND HYATT TAIPEI HOTEL 5* หรือเทียบเท่า 

ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง     พิพิธภณัฑกู์ก้ง – รา้นพายสบัปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมบตัรข้ึนตึก89) –  

                อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนชม พพิธิภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงำนทำงศิลปะของจีนโบรำณ ท่ีมีประวติั

ยำวนำนกวำ่ 5000 ปี ซ่ึงของล ้ำค่ำทำงประวติัศำสตร์มีอยูท่ี่น่ีจ ำนวนมำกกวำ่ 620,000 ช้ินจำกทุกรำชวงศ์

ของจีน  จนตอ้งหมุนเวียนออกมำจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่วำ่จะเป็น

ภำพวำดเคร่ืองป้ันดินเผำ เคร่ืองทองส ำริดต่ำงๆ เหมำะมำกกบัท่ำนท่ีชอบโบรำณวตัถุ และงำนศิลปะ ไม่วำ่

จะเป็นเคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné หรือกำรลงยำทองแบบอิสลำ จากนัน้ น าท่ำนแวะชิมและเลือกซ้ือ

ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำกอนัข้ึน

ช่ือของไตห้วนั จำกนั้นน าท่านเดินทางไป  ตึกไทเป 101 (รวมบตัรข้ึนตึกชั้น 89)เพ่ือใหท่้านได ้

ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป

มีความสูงถึง 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาด

ใหญ่หนักกวา่ 660 ตนั  ท าหน้าท่ีกนัการ สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนั

วนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งต่อกนั 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั   เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา ท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั 

หลงัอาหาร น าท่าน อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติั

แทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านได้

กา้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูปป้ันท่านนายพล 

เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีขึ้ นทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี น าท่านกลบัเขา้สู่ไทเป ชอ้ปป้ิง 

ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด ์เนมสไตล์

วยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น 

รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น,  

NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั     

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษ พระกระโดดก าแพง 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GRAND HYATT TAIPEI HOTEL 5* หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผ่อน 

ตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสาม        อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชิมชาอูห่ลง                                    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสอง

ขา้งทางของชนพ้ืนเมืองของไตห้วนั ชมความเป็นอยู ่การท าการเกษตรและการปลูกชาระหวา่งสองขา้ง

ทางซ่ึงเป็นทางคดโคง้ระหวา่งทางข้ึนเขาท่ีจะเดินทางไปยงัอุทยานแหง่ชาติอาลีซาน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหาร เป็น อาหารจนีสไตลพ้ื์นเมือง 
หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นจุดท่องเท่ียวท่ี ส าคญัและ

สวยงาม อีกท่ีหน่ึงของเกาะไตห้วนัท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด จากน้ันน าท่านเดินเท่ียวส าผสักบัธรรมชาติ

ภายในสวนสน บนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 

3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้านได ้นัง่รถไฟโบราณ ชมอุทยาน พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ท่ีมีสน

หลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี ใหท่้าน

ไดช่ื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก น าท่านแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึ้ นช่ือของไตห้วนั  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษ สเต็ก+สลดับาร ์

 จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL ROYAL CHIAYI  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี         เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา- วดัพระถงัซมัจัง๋- วดัเหวินหวู่ 
      –ฟ่งเจีย่ไนท้ม์ารเ์ก็ต-อาบน ้าแร ่5 ดาวส่วนตวัในหอ้งพกั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่งทาง

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดู

คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” จากน้ันน า
ท่าน นมสัการรูปปัน่ของพระถงัซ าจัง๋ และถ่ายรูปบริเวณจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นววิอนัสวยงาม

ของทะเละสาบ   

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 

หลงัอาหารจากน้ันน าท่านนมสัการ ศาลเจา้กวนอูและศาลเจา้ขงจื้ อ ณ วดัเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพ

เจา้แหง่ภูมิปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัยท่ี์ชาวไตห้วนัใหค้วามนับถือมาก  
จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต   เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาด

คนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ  เมนูพเิศษ สุกีช้าบู เชียนเย ่ 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั FRESH FILEDS 5* ใหท่้ำน แช่น ้าแร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

วนัท่ีหา้         ไถจง-ไทเป-ศูนย์Germanium-COSMETICSHOP-อุทยานเหยห่ล่ิว - 
                     หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอำหำรอ ำลำ เมืองไถจง น ำท่ำนเดินทำงสู่ไทเป จำกนั้นน ำท่ำนเพ่ือ ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มี
พลงัพิเศษช่วยในกำรปรับสมดุลใน ซ่ึงสำมำรถปรับสภำพประจุลบ บวกในร่ำงกำยใหส้มดุล ร่ำงกำยเป็น
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ปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้ำงกำยสดช่ืน ลดอำกำรปวดเม่ือยน าท่ำนชอ้ปป้ิง ร้านเคร่ืองส าอาง
ราคาถูก ท่ีไดร้บัความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น ้ามนัและยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหาร เมนูพิเศษ กุง้มงักรซีฟู๊ด 
หลงัอาหาร น าท่านไปยงั อุทยานเหย่หล่ิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว 

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิด

จากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อน

ท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน จากน้ันน าท่านสมัผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่

บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี

ช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของ

ชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ท่ีมีอยู่

มากมายอีกดว้ย  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษ ปูอลาสกา้ 

18.00  น าทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
20.45 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR205  
                     (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
23.10 ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวสัดิภาพ 
 

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

 
เง่ือนไขและราคา 

 
**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจอง เน่ืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยน้ัน สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือเดินทาง

ทัว่ไป หากท่านใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหน้า เน่ืองจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดร้บัการ

ยกเวน้วซี่า (ตอ้งยื่นวซี่าเท่าน้ันถึงสามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหก้บับริษัทในวนัจองทวัร ์และถา้หากวนัท่ี

เดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มท่ีใหส้ าเนากบัทางบริษัท หรือ น าหนังสือเดินทางประเภทอ่ืนมาใช ้โดยไม่แจง้ใหท้างบริษัท ทราบ

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดี่ยว จา่ย

เพ่ิม 

07- 11 DEC’17 33,900 33,900 33,900 33,900 9,000 
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ล่วงหน้า  ทางบริษัทไมส่ามารถรบัผิดชอบใดๆได ้หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทยและไตห้วนั จึง

เรียนใหท้่านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และอายุของหนังสือเดินทางตอ้งมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของ

หนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   

 
ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 กรกฎาคม  2560  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุป๊ 15 ท่านออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้งยืน่วีซ่าเทา่นั้นและ

ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ใหก้บัทางบรษิทั หากใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ** 

ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจาก

บิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

*** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้น 

        ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถ

คาดการณ ์       ล่วงหนา้โดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออก
หรือกอง 
     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 จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

 
อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว (Elite Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  

2. ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด  

3. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 
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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 ากดัท่ีมีการ
ตกลงไวก้บั  

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

อตัราไม่น้ีรวม 

1. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ   

2. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

3. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คา่น ้าหนักเกินจากทาง
สายการบิน 

ก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก., คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมีค่าท่ีสูญหาย
ใน 

ระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

4. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

6. คา่ธรรมเนียมวซี่า 

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

เง่ือนไขในการส ารองท่ีนัง่  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาพาสสปอรต์ช าระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มส าเนา

หนงัสอืเดินทาง ท่ีมีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัที่เดินทาง 

-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วนั 
การยกเลิกส าหรบัการจอง 

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

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร้่วม
เดินทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไมค่รบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนียมวซี่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ใน 
   กรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัด

หยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห ้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการ 
    ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

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

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 

***ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
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หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน ้าเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงัน้ี 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการ
ยื่นวซี่า 

   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 (กรุณาปรบัสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบรอ้ยก่อน
ถ่าย 
     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 พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรอง

ส าเนา  

  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 
     หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

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

   - กรณีท่ีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

* ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร พรอ้ม
ทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบ
หยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใต้

การปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
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- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึ้ นไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ี

ท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถ

รบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัด

หยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง 

ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัท

ฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ี

เกียรติ ซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 


