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- วดัหวนิหวู ่-  
- หมูบ่า้นจิว่เฟิน -  
- ปลอ่ยโคมลอย - 

- วดัพระถงัซมัจ ัง๋ -  
- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา -  

 
 
 

 



 
วนัทีห่นึง่ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเถาหยวน 
16.30 น.  พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 

สายการบนิ THAI  LION AIR เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง    
19.30 น.  นําทา่นออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI LION AIR  
   เทีย่วบนิที ่SL 394 (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง)  
   ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ําหนด (Random Seat) 
 
วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน - แชนํ่า้แรส่ว่นตวัภายในหอ้งพกั - เชา้เมอืงหนานโถว -  
 ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเสวยีนกง-วดัเหวิน่หวู ่- ชมิชาอูห่ลง - TAICHUNG 

WORLD FLORA EXPOSITION - ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 
 
00.15 น.  ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ รอรับ นําทา่นเดนิทางไปสูท่ีพั่ก 
  จากนัน้ นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก EASTERN HOTEL&RESORTS  4* หรอืเทยีบเทา่   

  ใหท้า่นไดพั้กผอ่น แชนํ่า้แรส่ว่นตวัภายในหอ้งพกั 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว เมอืงตากอากาศชือ่ดังใหท้่านชมทัศนียภาพระหว่าง
สองขา้งทาง นําทา่นเดนิทาง ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราว
กับภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน ตัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทติย ์และ 
พระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่ “สรุยินั-จนัทรา”  
นําทา่น นมสัการรปูปัน้พระถงัซมัจ ัง๋ ทีไ่ดอ้ญัเชญิประดษิฐานกลับมาที ่วดัเสวยีนกง  
เมือ่ปี ค.ศ. 1965  
นําท่าน นมสัการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภูม ิ
ปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์จากนัน้นําทา่น แวะชมิชาอูห่ลง พันธุด์ทีีป่ลูกบนภเูขาสงูอัน
ขึน้ชือ่และมคีณุภาพของไตห้วัน 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหาร เมนปูลาประธานาธบิด ี

หลังอาหาร นําท่านเดนิทางสู่เมอืงไถจง ใหท้่านชมทัศนียภาพระหว่างสองขา้งทาง นําท่านชม 
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตรพ์ชืสวน และดอกไม ้
ที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วันถูกจัดขึน้ครัง้แรกใน ปีค.ศ. 2010 และไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
นักท่องเที่ยวทั ้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 8 ลา้นคน ครอบคลุมพื้นที่อุทยานและ
สวนสาธารณะกวา่ 3 แหง่ อสิระใหท้า่นเดนิชมงานและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย จากนัน้
นําทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไถจงและ เป็นตลาดคน
เดนิทีม่รีา้นคา้ครบครัน จะมรีา้นรองเทา้กฬีาหลากหลายแบรนดช์ือ่ดัง และยงัมอีาหารทานเลน่สไตล์
ไตห้วัน ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดพบ   

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานดัหมาย 
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY RESORT 4* หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตาม
อธัยาศัย 
 

วนัทีส่าม ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-Cosmetic shop-หมูบ่า้นจิว่เฟ้ิน-สอืเฟ่ินปลอ่ยโคมลอย (ไมร่วม
คา่โคม) - Duty Free- ซเีหมนิตงิ - กรงุเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป ซึง่เป็นเมอืงหลวงของไตห้วัน เพือ่ท่านแวะชมิและเลอืก
ซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ชือ่ดังเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอัน
ขึน้ชือ่ของไตห้วัน  จากนัน้นําท่านสู ่Cosmetic Shop เพือ่ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องสําอางและ
สนิคา้เกีย่วกับความงามอืน่ที่ไดรั้บความนิยมที่ข ึน้ชือ่และจําพวก ยา/น้ํามันนวด นําท่าน สมัผสั

 



 
บรรยากาศถนนเกา่จ ิว่เฟ้ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหล่เขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ้ินเคยเป็นแหล่งเหมอืง
ทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญแห่งหนึง่ นอกจากจะเป็น
ถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิ
ของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันและท่านยังสามารถชืน่ชมววิทวิทัศน์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้
ชาจากรา้นคา้ทีม่อียูม่ากมายอกีดว้ย 
 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
หลังอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฉอืเฟิน เป็นหมู่บา้นโบราณที่มทีางรถไฟพาดผ่านกลาง
หมู่บา้น เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใชข้นถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป 
อตุสาหกรรมเหมอืงถา่นหนิกลายเป็นแคเ่รือ่งเลา่ในพพิธิภณัฑ ์ดังนัน้หมูบ่า้นโบราณฉือเฟ้ินจงึทําให ้
มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรือ่งอาหารทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ นอกจากนัน้ยังเป็นทีน่ยิมในการปล่อยโคม
ลอย(รวมคา่โคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน) โคมลอยของไตห้วัน มชีือ่ว่า “โคมขงหมงิ” ถูกประดษิฐข์ึน้
โดยขงเบง้ ทีป่รกึษาดา้นการทหารคนสําคัญในประวัตศิาสตรย์คุสามกก๊ เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สาร
ของกองทัพตัง้แตเ่มือ่ครัง้อดตี ปัจจบุนัจะมเีทศกาลโคมไฟ จัดขึน้ทกุปีในวันหยวนเซยีว คอืวันที ่15 
ของเดอืน 1 ตามปฏทินิจันทรคต ิ (ไมร่วมคา่โคม) จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงไทเป  
เพือ่ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้  
นําทา่นชจ้ากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย 
มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิ
Onisutka Tiger  แบรนดด์ังของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ New Balance, Puma, Adidas, 
Nike แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วันถอืวา่ถกูทีส่ดุ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
  

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
จากนัน้ นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เพือ่ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่ ี ่      สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิดอนเมอืง 
 
01.25  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI  LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 395 

(ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิ
เป็นผูก้ําหนด (Random Seat) 

04.25  ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เง ือ่นไขและราคา 
 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช ัน่ไมม่ขีองแจกและไมม่รีาคาเด็ก*** 
 

****คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมไ่ดร้วมคา่ทปิคนขบั และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 THB/ทรปิ/ทา่น 
 (เก็บคา่ทปิไกดท์ีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)**** 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลกูคา้ 
 
 

หมายเหต:ุ ตามราคาขายขา้งตน้เป็นราคาขายทีไ่ดร้วมราคารา้นขายสนิคา้ทีท่า่นตอ้งเยีย่มชม จาํนวน
ท ัง้หมด 4 รา้น คอื รา้นขนมพายสบัปะรด- Cosmetic Shop –รา้นชา-DUTY FREE ตามทีร่ะบไุวใ้น
โปรแกรมซึง่มผีลตอ่ราคาทวัร ์ ทางบรษิทัจงึใครข่อเรยีนใหล้กูคา้ทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวาม
จําเป็นตอ้งใหล้กูคา้เขา้ไปแวะชม  หากทา่นตอ้งการสนิคา้หรอืไมน่ ัน้ข ึน้อยูก่บัความพอใจและสมคัรใจของ
ลกูคา้ ไมม่กีารบงัคบั หากลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคไ์มต่อ้งการเขา้เยีย่มชมรา้นคา้ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
หรอื การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น จํานวน 
2,500 NTD./ทา่น  

 
**กรณุาอา่นสกันดิกอ่นจอง เนือ่งจากการเดนิทางเขา้ไตห้วันโดยการยกเวน้วซีา่ใหก้บัประเทศไทยนัน้ สามารถ
ใชไ้ดเ้พยีงหนังสอืเดนิทางทั่วไปเทา่นัน้ หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ให ้
บรษัิททราบลว่งหนา้ เนือ่งจาก หนังสอืเดนิทางขา้ราชการไทยไมไ่ดรั้บการยกเวน้วซีา่ (ตอ้งยืน่วซีา่เทา่น ัน้ถงึจะ
สามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากทา่นใดสง่สําเนาหนังสอืเดนิทางใหก้บับรษัิทในวันจองทัวร ์และหากวันทีเ่ดนิทาง 
ทา่นไมไ่ดใ้ชห้นังสอืเดนิทางเลม่ทีใ่หสํ้าเนากบัทางบรษัิทไว ้หรอืนําหนังสอืเดนิทางประเภทอืน่มาใช ้โดยไมแ่จง้ให ้
ทางบรษัิททราบลว่งหนา้และถา้หากหนังสอืเดนิทางของทา่นมอีายกุารเดนิทางนอ้ยกวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทาง 

ชว่งการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทา่น
เดีย่ว จา่ย

เพิม่ 

04 – 07 JAN’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

11 – 14 JAN’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

18 – 21 JAN’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

25 – 28 JAN’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

02 – 05 MAR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

09 -  12 MAR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

16 – 19 MAR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

23 – 26 MAR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

30MAR-02APR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

06 – 09 APR’19 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 

20 – 23 APR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

26 – 29 APR’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

 



 
ทางบรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆได ้ หากทา่นโดนปฏเิสธจากสายการบนิหรอืตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ไทย
และไตห้วัน จงึเรยีนใหล้กูคา้ทกุทา่นรับทราบ กรณุาตรวจสอบความถกูตอ้งของหนังสอืเดนิทางเพือ่ผลประโยชนข์อง
ตัวทา่นเอง  
 

ราคานีร้วมภาษนํีา้มนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ข ึน้หลงัจาก 
วนัที ่1 ธนัวาคม 2561 ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บตามจรงิ** 

**กรุป๊ 20  ทา่นออกเดนิทาง** 
**หนงัสอืเดนิทางขา้ราชการ ไมไ่ดร้บัการยกเวน้วซีา่ไตห้วนั หากใชห้นงัสอืขา้ราชการเดนิทางตอ้งยืน่ว ี

ซา่เทา่น ัน้** 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิและภยัธรรมชาต ิ
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
6. ทัวรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมป่ระสงคจ์ะเดนิทางรว่มกบักรุ๊ปตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิในสว่น  
   ทีท่า่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร เนือ่งจากเป็นความประสงคข์องทา่นเอง 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ได้
ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯจะรกัษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญัและไม่

สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  
(ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ําหนด Random Seat) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ ( 2 ทา่น ตอ่ 1 หอ้ง ) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่น
ขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บั บรษัิทประกนัชวีติ *(สําหรับผูส้งูอาย ุ70 ปี ขึน้ไป วงเงนิประกนั ทา่นละ 500,000 บาท 
คา่รักษาอยูใ่นขอ้จํากดัการตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์) 
 
อตัราไมน่ีร้วม 
1. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ่   1,500 THB / ทา่น /ทปิ (ลกูคา้เด็กชําระเงนิเทา่ผูใ้หญ)่ ชําระ
เงนิกอ่นการเดนิทาง, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ 
2. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 



 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ
กําหนดเกนิกวา่ 20 กโิลกรัมและมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่
กระเป๋าเดนิทางทีช่าํรดุหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 
เงือ่นไขในการสํารองทีน่ ัง่  
- กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทางและชําระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัทําการ
จอง  

พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 
- งวดทีส่อง กอ่นเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรบัการจอง 
* สําหรับผูโ้ดยสารทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง  
* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วันทําการขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด  
* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันทําการขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจํา 
* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วันทําการขึน้ไป ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิในทกุกรณี (หลงัจากการจอง ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวันเดนิทางได)้ 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น 

และ/หรอืผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่น ในกรณีคณะผูเ้ดนิทางไมค่รบ 15 
ทา่นในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้าํระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอื
จัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยั ธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ 
การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ในกรณี
ยกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 
2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักอาจเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วันทกุโรงแรมจะม ีWiFi หรอืสาย Lan บรกิารอนิเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กาน้ํารอ้น บรกิารใหฟ้ร ี

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญห่รอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายทุีม่โีรคประจําตัว หรอื ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัว

 



 
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไตห้วนั 
***สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่***  
 
หากเป็นหนงัสอืเดนิทางราชการไทยเลม่สนํีา้เงนิ ตอ้งขอวซีา่ไตห้วนัตามปกต ิเอกสารดงันี ้
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทาง (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

- หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รปูถา่ย 
   - รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว้ จํานวน 2 ใบ  
   - (ใชร้ปูสพีืน้หลังขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ)  
3.หลกัฐานการเงนิ  
  - สําเนาสมดุเงนิฝากสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึเดอืน

ปัจจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยสําเนา) พรอ้มเซน็ชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง  
  - หรอืรายการเดนิบญัช ี(Statement) ยอ้นหลัง 6 เดอืน กรณุายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 

3 วัน  
4.หลกัฐานการทํางาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจบุนัเทา่นัน้)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
     หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน และ วันเริม่ทํางาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 
    สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้ม

ทัง้เซน็ชือ่รับรองสําเนา  
  - กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นัน้) 
     หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่และสําเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรอง
สําเนา 
5.สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื สําเนาสตูบิตัร และสําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี กรณุา
เซน็ชือ่รับรองสําเนาทกุฉบบั  
   - กรณีทีเ่ด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี  
* ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนึง่ และตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่เดนิทางพรอ้มใครและมี
ความสมัพันธก์นัอยา่งไร พรอ้มทัง้แนบสําเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของผูนั้น้ เชน่ สําเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของ
ผูอ้ ืน่ จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุร บญุธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สําเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองสําเนา 
- กรณีเป็นผูส้งูอาย ุ60ปีขึน้ไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะและสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงานเพือ่ความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการ
เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, 
อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สาย
การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ/หรอืสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

 



 
สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในหรอื
ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วม
เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิทจะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิทีร่ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

 

 

 

 


