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วนัที�แรก   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค-ตกึไทเป'(' (ไม่รวมบตัร 
                      ขึ, นตกึชั,น -.) 
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06.00 พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั,น 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์S 
สายการบิน CHINA AIRLINES เจา้หน้าที� คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

08.30 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที�ยวบินที� CI 838 บริการ
อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ระหวา่งการเดินทาง   

13.00 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วัน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร
เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ รอรบัมคัคุเทศก ์นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึ�งเป็นแหล่งรวม 
รปูภาพ สิ�งของต่างๆ ที�เป็นประวติัแทบทั2งหมดเกี�ยวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั2งแต่สมยัที�ยงัเป็นลกูศิษย ์ดร.
ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสูต่าํแหน่งผูนํ้าประเทศ   จากนั2นนําท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขึ, นตึกชั,น -.) 
ใหท่้านได่ถ่ายรปู กบันวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพทาง เทคโนโลยขีองไตห้วนั สญัลกัษณ์  ของเมืองไทเป
มีความสงูถึง 508  เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนัภายใน ตวัอาคารมี ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนัก

กวา่ 660 ตนัทาํหน้าที�กนัการสั �นสะเทือนของแผ่นดินไหว และ มีการตั2งระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดี  
เย็น    รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร เมนู พระกระโดดกาํแพง 

   จากนั2น นําท่านเขา้สู่ที�พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN  3.5*  หรือเทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สอง      COSMETIC SHOP -ไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา- วดัพระถงัซมัจั Rง- วดัเหวินหวู่–เจี, ยอี,  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

  หลงัอาหารนําท่านเขา้สู่รา้น COSMETIC SHOP เพื�อใหท่้านไดเ้ลือกซื2 อเครื�องสาํอาง ชั2นนําของไตห้วนั จากนั�นนาํ

ท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ�งตั2งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทาง

ที�สวยงาม จากนั2น นําท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ�งมีความงดงามราวกบั
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทิตยแ์ละ พระจนัทรเ์สี2 ยว ซึ�ง
เป็นที�มาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” จากนั2นนําท่าน นมสัการรปูปั2 นของพระถงัซาํจั <ง ที�วดัเสวยีนกวง    

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื, นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 
  หลงัอาหาร นําท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจื2 อและศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวินหวู่ ซึ�งถือเป็นเทพเจา้แหง่ภมิูปัญญาและ

เทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย ์จากนั2นเดินทางสู่เมืองเจี2 ยอี2  
คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า  เมนูอาหารจนีพื, นเมือง 

จากนั�นนาํทุกท่านเขา้สู่ที�พกั EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL 3* หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผอ่น  

วนัที�สาม           อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั �งรถไฟชมสวนสนพนัปี – ชิมชาอู่หลง – ลิ�วเหอไนทม์าเก็ต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ�งเป็นจุดท่องเที�ยวที� สาํคญัและสวยงาม อีกที�หนึ�งของ
เกาะไตห้วนัที�ทุกท่านไม่ควรพลาด นําท่านเที�ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ= ชื�นชม
ทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ที�มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ที�มีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์ มีความ
สวยงามที�แตกต่างกนัไป ซึ�งตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี ใหท่้านไดชื้�นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรปูเป็นที�
ระลึก  

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ หอ้งอาหาร เป็น  อาหารจนีสไตลพื์, นเมือง 

หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ซึ�งเป็นชาบนภเูขาสงูอนัขึ2 นชื�อของไตห้วนั จากนั�นนําท่าน ชอ้ปปิ2 ง 
 ตลาด ลิ�วเหอไนทม์าเก็ต   เป็นตลาดที�มีชื�อเสียงของเมืองเจียอี2  และ เป็นตลาดคนเดินที�มีรา้นคา้ รา้นอาหาร  
 ครบครนั  อาหารที�ขึ2 นชื�อของไนทม์าเก็ต คือขา้วมนัไก่สไตลไ์ตห้วนั อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั จนถึงเวลานัด    
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พบ   
คํ �า  อิสระอาหารคํ �า 

จากนั2น  นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  DEL TON HOTEL V*   หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผอ่น  
 

วนัที�สี�              เกาสง-ศูนย ์germanium-วดัฝ๋อกวงซาน-EDA OUTLET-รา้นขนมพายสบัปะรด  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองเกาสง ซึ�งเป็นเมืองใหญ่อนัดบัAของไตห้วนั  เป็นเมืองที�เป็นเมืองท่าเรือส่งขน
สินคา้ ใหญ่ติดอนัดบัโลก นําท่าน ชมศนูย ์ germanium เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซึ�ง
สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร้า่ยการสด
ชื�น ลดอาการปวดเมื�อย   จากนั2นนําท่านเดินทางไป วดัฝ๋อกวงซาน ซึ�ง เป็น 1 ใน 4 วดัใหญ่ที�สุดของไตห้วนั
ประจาํภาคใต ้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรปู 14,800 องค ์ ที�สามารถบรรจุศาสนิกชนไดถึ้ง 1,000 คน ไฮไลทข์อง
ที�นี� คือพระพุทธรปูองคใ์หญ่สงูถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยูบ่นเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรปูอีก 480 องค ์
ซึ�งเราสามารถเดินขึ2 นไปกราบไหวส้กัการะขอพรได ้  

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ หอ้งอาหาร เป็น  อาหารจนีสไตลพื์, นเมือง 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางไป EDA OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั2นนําของโลก, 
เพื�อใหทุ้กท่านไดมี้ความสุขกบัการช๊อปสินคา้กบัส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื2 นที�กวา่ 58,000 ตาราง
เมตร รวบรวมรา้นคา้สินคา้แบรนดด์งักวา่ 300 แบรนด ์, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ 
Polo Ralph Lauren และอื�นๆ เพื2 อใหคุ้ณไดซื้2 อสินคา้แบรนดที์�คุณชื�นชอบในราคาพิเศษสุดๆอิสระใหทุ้กท่านช็อป
ปิ2 งตามอธัยาศยั    จากนั2นนําท่านแวะชิมและเลือกซื2 อขนมยอดนิยมของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรดเหวยเก๋อ 
ซื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื2 อของฝากอนัขึ2 นชื�อของไตห้วนั  จากนั2น 

คํ �า             รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหาร เป็น  อาหารจนีสไตลพื์, นเมือง 

 จากนั2น  นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  DEL TON HOTEL V*   หรือเทียบเท่าใหท่้านไดพ้กัผ่อน  
วนัที�หา้          อา่วซือจอื – สถานีรถไฟ Formosa Boulevard - กรุงเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่  อ่าวซือจอื เป็นอ่าวที�สวยงามทางตอนไตข้องไตห้วนั ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาที�มีความ
สวยงาม  หลงัจากนั2นนําท่านชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevard ซึ�งเป็นสถานีรถไฟที�ถกูจดัใหค้วามสวยงามติด
อนัดบัโลก เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดในโลก มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางของโดม kl เมตร ทาํใหแ้สง
ธรรมชาติสามารถส่องผ่านเขา้มาทั �วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ไดแ้รง
บนัดาลใจจากแนวคิดธาตุทั2งสี�ของธรรมชาติ ดิน นํ2า ลม ไฟ และดว้ยประติมากรรมนี2 เอง ที�ทาํใหส้ถานีรถไฟเกาสง 
ติดอนัดบั สถานีรถไฟใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ หอ้งอาหาร เป็น  อาหารจนีสไตลพื์, นเมือง 
  หลงัอาหารนําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเกาสง เพื�อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
'Vab ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน 

 CHINA AIRLINES เที�ยวบินที� CI 839 
'd(b ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวสัดิภาพ 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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เงื�อนไขและราคา 

 

**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจอง เนื�องจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยนั2น สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือเดินทางทั �วไป หากท่าน
ใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ เนื�องจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไมไ่ดร้บัการยกเวน้วีซ่า (ตอ้งยื�นวีซ่าเท่านั2นถึง
สามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งสาํเนาหนังสือเดินทางใหก้บับริษัทในวนัจองทวัร ์และถา้หากวนัที�เดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มที�ให ้
สาํเนากบัทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภทอื�นมาใช ้โดยไมแ่จง้ใหท้างบริษัท ทราบล่วงหนา้  ทางบริษัทไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆได ้หากท่าน
โดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตํารวจตรวจคนเขา้เมืองทั2งไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหท่้านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และอายุของหนังสือเดินทางตอ้ง
มากกวา่ p เดือน นับจากวนัที�เดินทางเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   
 

 

ราคานี,  รวมภาษีนํ,ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพิ�มขึ, นหลงัจาก 
วนัที�  ' ธนัวาคม fbg(  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุป๊ 'b ท่านออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้ง  ยื�นวีซ่าเทา่นั,น** 

สาํหรบัผูเ้ดินทางที�อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา
แนบมาดว้ย 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ=ที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง 
     ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ=ในการที�จะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที�ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัด 

     หยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ=ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ=ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ขี2 นไปจึงออกเดินทางในกรณีที�มีจาํนวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ท่านไมมี่หวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 

    โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง 
*** ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั Rวโดยสารภายในประเทศหรือออกตั Rวโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั,ง มิฉะนั,น 

        ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั,งสิ, น *** 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั2งนี2 ขึ2 นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ ์       
ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

อตัรานี, รวม 

1. คา่ตั <วเครื�องบิน ชั2นนักท่องเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ0ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ0ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เดก็อายุตํ0ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดี0ยว 

จ่ายเพิ0ม 

14-18 Dec’17 fa,999 23,999 23,999 22,999 3,900 
20-24 Dec’17 ff,999 22,999 22,999 21,999 3,900 
23-27 Feb’18 ff,999 22,999 22,999 21,999 3,900 
2-6 Mar’18 ff,999 22,999 22,999 21,999 3,900 
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2. ประสงคอ์ยู่ต่อ จะมีค่าใชจ้่ายที�ทางสายการบินกาํหนด  
3. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 
6. คา่อาหารตามที�ระบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

8. คา่กระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นํ2าหนัก 30 กิโลกรมั)  
9. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
11. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั2งนี2 ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บั  
       บริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูสู้งอายุ sl ปี ขึ2 นไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท คา่รกัษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัท 

       ประกนัชีวติ ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์) 
 

อตัราไม่นี, รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั �งพิเศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คา่นํ2าหนักเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ2 น, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางที�ชาํรุดหรือของมี 

คา่ที�สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

4. คา่ธรรมเนียมนํ2ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ2 นราคา 

5. คา่ธรรมเนียมวซี่า 
6. คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลกูคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ่), คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
 

เงื�อนไขในการสาํรองที�นั �ง  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มสาํเนาพาสสปอรต์ชาํระงวดแรก -,((( บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มสาํเนาหนงัสอื
เดินทาง ที�มีอายุเหลืออยา่งนอ้ย g เดือน นบัจากวนัที�เดินทาง 

-งวดที�สอง ก่อนเดินทาง f' วนั 

การยกเลิกสาํหรบัการจอง 
* สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื�นวีซ่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง ktวนัขึ2 นไป คืนเงินทั2งหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง klวนัขึ2 นไป คืนเงินทั2งหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง Alขึ2 นไป ขอสงวนสิทธิ=คืนเงินในทุกกรณี 

* เปลี�ยนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกว่า At วนัก่อนการเดินทาง หากแจง้น้อยกว่า At วนั ขอสงวนสิทธิ=การเปลี�ยนวนัเดินทาง  
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ=ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะ 
   ไมส่ามารถผ่านการพิจารณาวซี่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไมค่รบ ut ท่านในกรณีนี2 บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั2งหมด (ยกเวน้ล    
   คา่ธรรมเนียมวซี่าซึ�งไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ=ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์2  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน 
   กรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยั 
   ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องตั Rวเครื�องบิน 
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- ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สาย
การบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณี

ยกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการ ออกตั <วเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตั <ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั2น 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

2. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ2 นมากและหอ้งพกัอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ=ในการ 

    ปรบัเปลี�ยนเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กานํ2ารอ้น บริการใหฟ้รี 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มี
โรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั2งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 

***สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
 

หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีนํ,าเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงันี,  
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (สาํหรบัท่านที�มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื�นวซี่า 

   ดว้ย เพื�อความสะดวกในการพิจารณาวซี่าของท่าน) 
- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รปูถ่าย 

   - รปูถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ2 ว จาํนวน 2 ใบ  
   - (ใชร้ปูสีพื2 นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติvกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้  

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื�องประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบรอ้ยก่อนถ่าย 

     สาํเนา) พรอ้มเซ็นชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายื�นขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั2น)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 

     หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริ�มทาํงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั2งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั2น) 
     หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั2งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา 

5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชื�อรบัรองสาํเนาทุกฉบบั  
   - กรณีที�เด็กอายุตํ �ากวา่ 20 ปี  
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* ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง และตอ้งทาํจดหมายชี2 แจงวา่เดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร พรอ้มทั2งแนบสาํเนา
บตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้2น เช่น สาํเนาใบหยา่ พรอ้มทั2ง
บนัทึกการหยา่ซึ�งแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้2น เช่น 
หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทั2งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึ2 นไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซึ�งถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกียรติซึ�งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางที�มีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้ม
ทั2งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั2งนี2 ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความ

เสียหายที�เกิดจากโรงแรมที�พกั ยานพาหนะ, อนัเนื�องจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิ�น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํ
ประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเที�ยวทั2งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงื�อนไขที�บริษัทฯ ที�รบัประกนัในกรณีที�ผูร้ว่มเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื2 นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดินทาง รวมถึงมีสิ�งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื�อความเหมาะสมทั2งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั2งนี2 การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึ�งร่วม
เดินทางเป็นสาํคญั 

 


