
 

 

 

อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด 
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนั-จันทรา 

ซ่ึงมีทิวทัศน์ราวกบัภาพวาดพู่กันจีน น่ังกระเช้าพาโนราม่า 
เพลดิเพลนิกบัสวนสนุก ที่หมู่บ้านวฒันธรรมเก้าเผ่า 

ลิม้รสบุฟเฟ่ต์สุกีช้าบูชาบู, ปลาประธานาธิบด,ี ยกยอทะเล, พระกระโดด
ก าแพง แช่น า้แร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตวั ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา 

ช้อปป้ิงสินค้าแฟช่ันเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย 
เดนิทางโดยสาบการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ 

 



 

 

 
06.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ ( CI ) โดยมี

เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง  
08.25 น.  ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเทีย่วบินที ่CI066 
13.05 น.  ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ 
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงวีรชนในสมยัปฏิวติัลม้ระบอบแมนจู สมยัรวมประเทศต่อตา้น
ญ่ีปุ่นเร่ือยมาถึงยคุปราบคอมมิวนิสต ์ชมทหารประจ าการเพื่อเคารพต่อดวงวญิาณของวรีชนท่ีสละชีพเพื่อ
ชาติ ซ่ึงผลดัเปล่ียนเวรยามทุกชัว่โมง ซ่ึงถือเป็นไฮไลทใ์นการชมสถานท่ีน้ี จากนั้นเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กู้
กง พิพิธภณัฑซ่ึ์งไดช่ื้อวา่ เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภณัฑข์องโลก สถานท่ีรวบรวมของล ้าค่าในพระราชวงั
กูก้งของปักก่ิงไวท่ี้น่ีทั้งหมดซ่ึงมีประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปีชมของล ้าค่าหา ยาก เช่น หยกผกักาดขาว 
หยกหมูสามชั้น หยกตราประทบัประจ าตวั เฉียนหลงฮ่องเต ้และงาชา้งแกะสลกัฯลฯ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เส่ียวหลงเปา) 
 จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ตลาดซ่ือหลิน ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ให้ท่านซ้ือสินคา้พื้นเมือง 

อาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึก อิสระตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Ã TPE CHATEAU DE CHINE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับ 1 คืน เพ่ือค้างเพ่ือค้างที ่ฮวาเหลยีน 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน หรือ เมืองหลวงฝ่ังตะวนัออกของเกาะไตห้วนัโดยรถไฟ ระหวา่งทาง
ท่านจะไดช่ื้นชมววิ ทิวทศัน์ของเทือกเขา   

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ไทเป – อนุสาวรีย์วรีชนจงเลีย่ฉือ – พพิธิภัณฑ์กู้กง – ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

วนัทีส่อง น่ังรถไฟสู่ฮัวเหลยีน – อทุยานฯ ทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมการแสดงของชนเผ่า - ไท่หย่าจู๋ 



 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนเหินกว้านกงลู่ เป็นถนนสายยทุธศาสตร์โดยตดัจากตะวนัออกไปตะวนัตก
ผา่นใจกลางเกาะไตห้วนั ผา่นหุบเขาท่ีสั่งสมชั้นของหินแกรนิตและหินอ่อน ชม ประตูทาโรโกะจอร์จ  ท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ ของการเร่ิมตน้ถนนสายน้ี ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เช่น สุสานฉางซุน หน้าผาโพรงนก
นางแอ่น ถ า้เก้าโค้ง สะพานหินอ่อน จากนั้นชม โรงงานหินอ่อน ท่ีมีช่ือเสียงของ ฮวาเหลียน ชมกรรมวิธี
การเจียระไนหินอ่อน จากนั้นชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผา่ ไท่หยา่จุ๋ ซ่ึงเป็นชาวเขาท่ีอยูบ่ริเวณนั้น  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านข้าสู่ทีพ่กั  ณ  Ã TPE CHATEAU DE CHINE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นออกเดินทางกลบัสู่ ไทเป (สถานีลุ่ยฟาง) น าท่านข้ึน ตึกไทเป 101 (รวมค่าข้ึนตึก) ตึกท่ีสูงท่ีสุด
เป็นอนัดบั 2 ของโลกตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร สัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงเป็น
อนัดับสามของโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกันการ
สั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว และน าท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 
1,008 เมตรต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ียงัเป็น แหล่งช้อปป้ิงท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มี
หา้งสรรพสินคา้ และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูก่วา่สิบแห่ง เทียบเท่ากบั สยามพารากอนของเมืองไทย   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมชีวประวติั และรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูได้ยาก 
อนุสรณ์แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีร าลึกประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อ
ประเทศไตห้วนั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (สุกี ้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวนั) 
จากนั้นน าท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านคา้ สไตล์ไตห้วนั ให้ท่านได ้ช้อปป้ิง ย่านซีเหมินติง 
หรือ สยามสแควไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย 

 
 
 

 

วนัทีส่าม  น่ังรถไฟกลบัสู่ไทเป – ขึน้ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมนิติง 



 

 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Ã TPE CHATEAU DE CHINE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกและหมู่บ้านวฒันธรรมชนเก้าเผ่า   น าท่าน น่ังกระเช้าทะเลสาบสุริยนั จันทรา 
มีความยาว 1.5 กม. และมีความสูง 150 เมตร จากพื้นผิวทะเลสาบ ซ่ึงจะเช่ือมต่อกับศูนยข์้อมูลของ
ทะเลสาบสุริยนั จนัทรา และยงัสามารถเช่ือมต่อไปยงั สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ซ่ึงเป็นสวน
สนุกท่ีเป็นท่ีนิยมอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั ณ Ã RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทยีบเท่า   

 
ใหท้่านอิสระแช่น ้าแร่ภายในหอ้งพกัตามอธัยาศยั เพื่อสุขภาพท่ีแขง็แรง และผวิพรรณท่ีดี   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านล่องเรือชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเข่ือน
ท่ีส าคญัในไตห้วนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร คร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย ์คร่ึงล่างเหมือนพระจนัทร์
รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเห
วินหวู่ เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหิน
อ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไตห้วนั จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง 
นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวปี  

 

วนัทีส่ี่ หนานโถว – หมู่บ้านวฒันธรรมเก้าเผ่า – กระเช้าพาโนราม่า – แช่น า้แร่ออนเซ็น  
สไตล์ไต้หวนั ณ ทีพ่กั 

วนัทีห้่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วดัเหวนิหวู่ – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัจงไถฉานซ่ือ – กรุงเทพฯ 



 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพระโพธิสัตว ์ณ วดัจงไถฉาน วดัแห่งน้ียงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมี
หอ้งเรียนหลายพนัหอ้งและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในไตห้วนั   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
21.55 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบิน

ที ่CI065  
00.45น. +1 เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

อตัราค่าบริการ 

หมายเหตุ : ราคานีไ้ม่มีกระเป๋า ไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ(ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่่อ จะมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกั 20 กิโลกรัม)  
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง(วงเงินประกนัอุบติัเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ วงเงิน

ประกนัสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000)   

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก (มเีตียง)
นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่ 27 – 31 ม.ค. 59 35,900 34,900 33,900 7,500 

วนัที ่ 10 – 14, 17 – 21, 
24 – 28 ก.พ. 59 

35,900 34,900 33,900 7,500 

วนัที ่ 02 – 06, 09 – 13, 16 – 20, 
23 – 27 ม.ีค. 59 

35,900 34,900 33,900 7,500 



 

 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาไตห้วนั 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 

เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619688 
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนเพ่ือท าการจองคิวย่ืนวซ่ีา (ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 4 วนัท าการ)  

 การย่ืนวีซ่า ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทนัทีในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบ 
เพื่อประโยชน์ในการขออนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ฯ หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยืน่เอกสารพร้อมคณะเดินทาง
ได ้หรือ ตอ้งการพาสปอร์ตเพื่อน าไปใชก่้อน กรุณาแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนยืน่เอกสารใหก้บัทางบริษทั   

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้



 

 

 กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ตัว๋รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่าน
เป็นกรณีไป 

 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ/
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด 
(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 5 ข้อ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผู้เดินทางจ านวน  15 ท่าน ขีน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีจ านวนผู้เดินทางไม่ถึง 15    
ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมติัวีซ่าเป็นอภิสิทธ์ิของทางสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทาง
สถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
 



 

 

สดัสว่นใบหนา้ 

       80 % 

2 นิว้ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ     
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) และหอ้ง

คู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัอาจเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WIFI หรือสาย LAND บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้าร้อน บริการใหฟ้รี 

 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(WHEELCHAIR), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT)  

- ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
(ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย  

 เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 
- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถ่าย 
- รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 X 1.5 น้ิว จ  านวน 2 ใบ  

(ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน, สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  

 หลกัฐานการเงิน  
- ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือน
ปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

- หรือรายการเดินบัญชี (STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาด าเนินงาน
ประมาณ 3 วนั   

 



 

 

 หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)  
กรณเีป็นพนักงาน 
หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  
กรณเีป็นเจ้าของกจิการ 
ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา  
กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ และส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรอง
ส าเนา 

 ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ -สกุล (ถา้มี) กรุณา
เซ็นช่ือรับรองส าเนาทุกฉบบั  

กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี  
 ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญ
ธรรม เป็นตน้ 
กรณสีมรสแล้ว 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
กรณเีป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึน้ไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน   

หมายเหตุ : สามารถย่ืนวีซ่าออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มีวีซ่าของประเทศ นิวซีแลนด์, ยุโรป, 
ประเทศในกลุ่มเชงเกน, อเมริกา, องักฤษ, ญีปุ่่น ฯลฯ ทีย่งัไม่หมดการอายุการใช้งาน 
 

 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถาน



 

 

เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 
แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการ
เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 
ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 


