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NT039
ทวัรไ์ตห้วัน ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา เย๋หลวิ สวนดอกไม ้5 วัน 3 คนื (BR)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 3 คนื ,

RELITE HOTEL  , CITY RESORT  , BARON’S HOT SPRING HOTEL

เถาหยวน - ผหูล ี- ลอ่งเรอืสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่- สวนผลไม ้- ไถจง 
เฟิงเจยีไนทม์าเก็ต - สวนดอกไมไ้ถจง - ไทเป - โรงงานพายสบัปะรด - เจยีวซ ี

โรงกลนัวสิก ีKavalan - เยห๋ลวิ - DUTY FREE - ซเีหมนิตงิ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
ตกึไทเป 101 - ยา่นซนิอ ี - MITSUI OUTLET PARK 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

23.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิEVA AIR (BR)
โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ผหูล ี- ลอ่งเรอืสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่- สวนผลไม ้- ไถจง - เฟิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต



01.45 น.
เหริฟ้าสู ่ไตห้วนั โดย สายการบนิ EVA AIR เทยีวบนิท ีBR206 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

06.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน ซงึเป็นเกาะทมีพีนืทเีล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12
เทา่ตังอยู่หา่งจากชายฝังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตรผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้นรับทา่นดว้ย ชานมไขมุ่กไตห้วัน
ทา่นละ 1 แกว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผหูล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชวัโมง) ตังอยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน
เป็นเมอืงอุตสาหกรรมและเมอืงทา่เรือทสํีาคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมอืงทไีดช้อืวา่น่าอยู่ทสีดุในไตห้วัน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงทภัีตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ เมนูดอกไม้

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบทมีภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกับมทัีศนียภาพของน ้าํและภเูขาทสีวยงาม
ไม่วา่จะเป็นการชมววิจากทไีกล  ๆหรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้

นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซงึถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย์
และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทตัีงอยู่ดา้นหนา้วัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน 

จากนันนําทา่นสู ่สวนผลไม ้(ขนึอยู่กับฤดกูาล) เชญิทา่นชมบรรยากาศสวนผลไมท้ไีตห้วัน ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสวนและถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ
พรอ้มเลอืกซอืเป็นของฝาก (หมายเหต ุ: โดยไกดท์อ้งถนิจะเป็นผูแ้นะนํา และดตูามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง
วา่มสีวนผลไมช้นดิใดทสีามารถใหล้กูคา้ชมไดบ้า้ง ทงันขีนึอยูก่บัวนัเดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางเขา้ชม 1 วนั)

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ซงึตังอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับท ี3
ของมณฑลไตห้วัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํทภัีตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ บุฟเฟ่ตส์กุ ีชาบู ชาบู

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เฟิงเจยีไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน
เมนูทขีนึชอืของทนีีไดแ้ก ่ชานมไขมุ่กอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาสนิคา้ตา่งๆพรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน

ทพีกั
MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไถจง - สวนดอกไมไ่ถจง - ไทเป - D.I.Y พายสบัปะรด - เจยีวซ ี- อาบน้าํแรภ่ายในหอ้งสว่นตวั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมไ้ถจง ซงึมเีนือทเีพาะปลกู 6 หมนืตารางเมตร มดีอกไมน้านาชนดิใหช้มตลอดทังปี ตามฤดทูแีตกแตง่กันไป
อกีทังยังเป็นสถานทดีงึดดูใหผู้ค้นทรัีกในการถ่ายภาพ เก็บภาพความสวยงามของดอกไมอ้ย่างไม่ขาดสาย
สถานทแีหง่นียังเปรียบเสมอืนโลกดอกไม ้ซงึในนันก็จะมดีอกไมม้ากมายหลายชนดิ ไม่วา่จะเป็นดอกทวิลปิ ดอกลลิล ีดอกกหุลาบนานาพันธุ์
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเก็บภาพความประทับใจไดต้ามอัธยาศัย (การชมสวนดอกไมข้นึอยู่กับฤดกูาลและสภาพอากาศ)

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงทภัีตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทังการศกึษา
การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมอืงไทเปตังอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน
ไทเปเป็นเมอืงหลวงทมีกีารเตบิโตเร็วมาก 

นําทา่นชม โรงงานพายสบัปะรด พรอ้มทํา



D.I.Y.ซงึพายสบัปะรดเป็นขนมชอืดังของไตห้วันมรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกอสิระใหท้กุทา่นไดล้องทําขนมพายสบัปะรดดว้ยตัวทา่นเอง
และยังใหท้า่นไดท้า่นเลอืกซอืขนมยอดนยิมของไตห้วัน เคก้ไสส้ปัปะรด และขนมอนื  ๆอกีมากมายฝากคนทางบา้นอกีดว้ย

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีวซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงทขีนึชอืเป็นบอ่น ้าํรอ้นทอีุดมไปดว้ยแร่ธาตุ
ซงึบอ่น ้าํพรุอ้นเจยีวซนัีนถูกสรา้งขนึเพอืใหป้ระชาชนทัวไปลงแชไ่ด ้ทําใหก้ารแชน่ ้าํทบีอ่น ้าํพรุอ้นเป็นทนียิมมากขนึ
และเป็นวัฒนธรรมทฝัีงรากลกึในชมุชน นักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่ทตีอ้งการอาบน ้าํแร่มักจะเลอืกเดนิทางมาบอ่น ้าํพรุอ้นเจยีวซแีหง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํทภัีตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษไกอ่บโอง่

ทพีกั
BARON’S HOT SPRINGHOTEL หรือเทยีบเทา่

***อาบน้าํแรภ่ายในหอ้งสว่นตวั ***

วนัท ี4
เจยีวซ ี- โรงกลนัวสิก ีKavalan - อทุยานเย๋หลวิ - ไทเป - DUTY FREE - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นชม โรงกลนัวสิก ีKavalan ตังอยู่ในเมอืง Yilan ประเทศไตห้วัน ทุม่เทใหก้ับการรังสรรคซ์งิเกลิมอลตว์สิก ี(Single Malt Whisky)
มาตังแตปี่ 2549 และลา่สดุ Kavalan ไดรั้บรางวัลโรงกลันยอดเยียมจากเวท ีIWSC (International Wine and Spirit Competition)
ทังยังชนะเลศิเป็น World’s Best Single Malt Whisky 2015 อกีดว้ย จากการบม่ทเีป็นเอกลักษณ์
ภายใตค้วามรอ้นและความชนืสงูเป็นเวลานานหลายปี
พรอ้มลมทะเลและลมภเูขากับน ้าํทไีดจ้ากแหลง่น ้าํใตด้นิตามธรรมชาตบินเทอืกเขาทอียู่ในทศิตะวันออกเฉียงเหนือกลางหบุเขาของประเทศไตห้วัน
จงึใหว้สิกขีอง Kavalan มเีอกลักษณ์และมรีสชาตเิฉพาะตัวทกุวันนีมนัีกทอ่งเทยีวไปเยียมชมโรงบม่ของ Kavalan ประมาณปีละหนงึลา้นคน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงทภัีตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษอาหารทะเล

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลวิ อุทยานแหง่นีตังอยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลัีกษณะพนืทเีป็นแหลมยืนไปในทะเล
การเซาะกร่อนของน ้าํทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะตา่ง  ๆน่าตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนีิ
ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป นําทา่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท ีDUTY FREE
ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมชนันําใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืมากมาย ในราคาทถีูกเป็นพเิศษ 

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง ซเีหมนิตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปปิงสนิคา้หลากหลายรวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนดใ์หม่  ๆมากมาย อาทิ
Onitsuka Tiger, Nike etc.แตใ่นสว่นของราคาทปีระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถูกทสีดุในโลก

ค่าํ
อาหารค่าํอสิระตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น

ทพีกั
RELITEHOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป101(ไมร่วมขนึตกึ) - MITSUI OUTLET - เถาหยวนกรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค สรา้งขนึตังแตปี่ 1976 เพอืเป็นการรําลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็ค เป็นอาคารสขีาวทัง 4
ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลยีมสนี ้าํเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตังเดน่เป็นสงา่อยู่ตรงกลางของจัตรัุสเสรีภาพ มบัีนไดดา้นหนา้ 89
ขันเทา่กับอายุของทา่นประธานาธบิดี



โดยภายในจะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธขิองทา่นในทา่นังขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้ตา่งจากรูปปันของทา่นในทอีนื  ๆซงึจะมทีหารยืนเฝ้าไว ้2
นายตลอดเวลา และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู่ 3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย
และวทิยาศาสตร ์

นําทา่นสมัผัสสญัลักษณ์แหง่เมอืงไทเป ชม ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขนึตกึ 600NT) มคีวามสงูถงึ 508 เมตร
ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมกีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
ของเอเชยีตะวันออกแบบดังเดมิกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดยผสมผสานสญัลักษณ์อัน เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชอื
ใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยีล ้าํยุคไดอ้ย่างลงตัว ตัวอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งตอ่กัน 

ตอ่จากนันน่านสู ่ยา่นซนิอ ีเป็นย่านทเีพงิไดรั้บการพัฒนาขนึมาใหม่เพอืเป็นศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชนันํา อาทเิชน่ ATT 4 FUN , BELLAVITA
,SHIN KONG MITSUKOSHI XINYI , BREEZE CENTER , ESLITE DUNNAN STORE รา้นอาหารและแหลง่ความบันเทงิททัีนสมัยทสีดุในไทเป

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงทภัีตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษสเต็กจานรอ้น ทา่นละ 1 ชุด พรอ้มบุฟเฟ่ตส์ลดับาร์

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK ทมีขีนาดใหญ่มากทสีดุในภาคเหนือของไตห้วันโดยบรษัิท Japanese Mitsui Group
ชอืดังจากประเทศญปีุ่ น ดว้ยการออกแบบ “ขมุสมบัตขิองผนืป่าลกึทางใต”้
เนน้ใหม้พีนืทกีวา้งโลง่และเป็นศนูยก์ลางความสะดวกสบายเพอืใหเ้ป็นทางเลอืกทดีทีสีดุของการทอ่งเทยีวและชอ้ปปิงอย่างเพลดิเพลนิในไตห้วันภายในหา้งเอาทเ์ล็ทมกีารแบง่พนืทไีวทั้งสว่น
IN MALL และ OUT MALL ดว้ยพนืทใีหบ้รกิารจากแบรนดช์นันําทัวโลกกวา่ 220 แบรนดไ์ม่วา่จะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans,
VANS, Fitflop, LACOSTE และอนื  ๆอกีมากมายทแีหก่ันมาลดราคากันอย่างจใุจเพอืใหก้ลายเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปทแีทจ้รงิ
โดยมกีารแบง่พนืทดีา้นในใหเ้ป็นสว่นของรา้นคา้ตา่ง  ๆและศนูยอ์าหารขนาดใหญ่เทยีบเทา่ซเูปอรม์ารเ์ก็ต 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน

20.45 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ EVA AIR เทยีวบนิท ีBR 205 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

23.30 น.
ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี18 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทรีะบุไวใ้นรายการเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษนี ้าํมนัขนึทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษนี ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
กอ่นการเดนิทาง **ราคาทวัรน์เีช็คภาษนี ้าํมนั ณ วนัท  ี29 พ.ค. 62 เป็นเงนิ 2,300 บาท

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่านน ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรมธรรมท์ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

• หมายเหต*ุ* ในกรณลีูกคา้ทา่นใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางเพอืใหค้ลอบคลุมในเรอืงของสุขภาพ
ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทขีองบรษิทั ฯ ***ทงันอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง
• กรณทีเีสยีชวีติหรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack)
และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรมอ์ั

• คา่บรกิารดงักลา่วเป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทเีป็นชาวไทยเท่านัน

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไตห้วนั(หมายเหต ุ: ตงัแตว่นัท  ี1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562
ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย[เลม่สแีดงเลอืดหม]ู
ทา่นสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซีา่แตห่ากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่เพมิทเีกดิขนึตามจรงิ ทงัน ี
สําหรบัหนงัสอืเดนิทางขา้ราชการไทย (เลม่สนี ้าํเงนิ) ตอ้งทําการยนืขอวซีา่ตามปกต ิมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่นและคา่บรกิารยนืวซีา่ 500
บาทตอ่ทา่นใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วนัทําการ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางทุกประเภท

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ เช่น คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ฯลฯ

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์รวม 1,000 NTDตอ่คน(เด็กชําระทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่

• กรณกีรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ขอเก็บคา่ทปิเพมิ 600NTD / ทา่น / ทรปิ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิVAT 7 % และหกัภาษี ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

• คา่วซีา่ไตห้วันสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
• ในการจองครงัแรกชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทังหมด(ภายใน 3 วัน
หลงัจากทําการจอง)พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 30 วัน(ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)



การยกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่นคา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะทัวรค์รบ 10 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทยีวไตห้วัน ทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักคอืDUTY
FREE,รา้นขนมพายสบัปะรด ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์
จงึเรยีนใหนั้กท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซงึจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60-90 นาที
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิหากท่านปฏเิสธทจีะไมเ่ขา้รา้นดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
จะขอเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 NTD / คน / รา้น

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• รายการท่องเทยีว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวัน เพอืใหโ้ปรแกรมการท่องเทยีวเป็นไปอยา่งราบรนื และเหมาะสม
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ
ภยัธรรมชาตปิฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย,
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมไดอ้นัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิแตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบันหากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิอตัราคา่บ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯกอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

** กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั**

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไตห้วันสําหรับหนังสอืเดนิทางราชการไทย

•  หนังสอืเดนิทาง (Passport)



• ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง (สาํหรบัท่านทมีหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย
เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของท่าน)

• หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้

• รปูถา่ย
• รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นวิ จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีนืหลงัขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สตกิเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั)

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาสมดุเงนิฝากสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรบัสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึเดอืนปัจจุบันใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยสาํเนา)
พรอ้มเซน็ชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอืรายการเดนิบัญช  ี(Statement)ยอ้นหลงั 6 เดอืนกรณุายนืขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาดาํเนนิงานประมาณ 3 วัน

• หลกัฐานการทํางาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่านัน)
• หนังสอืรบัรองการทํางานจากหนว่ยงานราชการ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน และวันเรมิทํางาน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน และสาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ (ถา้ม)ี กรณุาเซน็ชอืรบัรองสาํเนาทุกฉบับ

• หมายเหตุ
• ผูย้นืขอวซีา่ ทมีอีาย ุ60 ปีขนึไป ไมต่อ้งแสดงหลกัฐาน การเงนิ และ หลกัฐานการทํางาน

• กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรอืงการยนืวซีา่เขา้ ประเทศไตห้วัน กบัเจา้หนา้ททีุกครงั
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