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NT135
ทวัรไ์ตห้วัน สรุยิันจนัทรา อาลซีนั สายรุง้ 5 วัน 3 คนื (SL)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 3 คนื ,

HEDO HOTEL  , WELL GARDEN HOTEL  , HOTEL HI

หนานโถ - วดัเสวยีนกวง - วดัเหวนิหวู ่- หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - เจยีอ ี- อาลซีาน
นงัรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี - ไถจง - ชมิชาอูห่ลง - เถาหยวนไนทม์ารเ์ก็ต - ไทเป - Cosmetic Shop 
ถนนเก่าจวิเฟิน - หมูบ่า้นสอืเฟิน - การปลอ่ยโคมลอย - Germanium - Duty Free - ตลาดซเีหมนิตงิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิเถาหยวน

16.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 สายการบนิ THAI LION AIR
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ กอ่นการเดนิทาง

19.30 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทยีวบนิท ีSL 394
(ไม่มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)ไม่สามารถระบทุนัีงได ้สายการบนิเป็นผูกํ้าหนด (RANDOM SEAT)

วนัท ี2



สนามบนิเถาหยวน - เขา้ทพีกั - เชา้เมอืงหนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเสวยีนกวงวดัเหวนิหวู ่- หมูบ่า้นสายรุง้ -
ฝงเจยีไนทม์าเก็ต - เมอืงเจยีอี

00.15 น.
ถงึ ทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้
รถโคช้ปรับอากาศรอรับเพอืนําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก 

จากนัน นําทา่นเขา้สูท่พัีก HEDO HOTEL 3.*

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

หลังรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว
เมอืงตากอากาศชอืดังใหท้า่นชมทัศนียภาพระหวา่งสองขา้งทางเพอืเดนิทางลอ่งเรือชมความงามทะเลสาบสรุยัินจันทรา
ซงึมคีวามงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัวทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละ พระจันทรเ์สยีว
ซงึเป็นทมีาของนามอันไพเราะวา่ “สรุยัิน-จันทรา”

นําทา่น นมัสการรูปปันพระถังซมัจังทไีดอั้ญเชญิประดษิฐานกลับมาท ีวดัเสวยีนกวง เมอืปี ค.ศ. 1965

นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงจอืและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซงึถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย์

เทยีง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธบิดี

บา่ย
หลังอาหารนํานําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆแตม่ากเสน่หข์องเมอืงไถจง เดมิถูกสรา้งขนึเพอืเป็นบา้นพักทหาร
แตภ่ายหลังกลายเป็นทอียู่อย่างถาวรและมแีตค่วามเงยีบเหงา ทําใหต้อ่มา นายหวง หยุงฝ ู(Huang Yung-
fu)ทหารผา่นศกึทจีงึไดส้รา้งภาพวาดทถีอืเป็นสว่นหนงึของภมูทัิศนท์างวัฒนธรรมทสีวยงามและยังสรา้งความมชีวีติชวีาจากสสีนัของภาพวาดทเีรมิจากบา้นหลังหนงึไปสูบ่า้นอกีหลายๆหลังในเขตหมู่บา้นสายรุง้
โดยภาพวาดสว่นใหญ่จะเกยีวกับบคุคลทมีชีอืเสยีงในทวี,ี พชืสตัว ์นก, กระบอื และคนพนืเมอืง เป็นตน้

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิง ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดทมีชีอืเสยีงของเมอืงไถจงและ เป็นตลาดคนเดนิทมีรีา้นคา้ครบครัน
จะมรีา้นรองเทา้กฬีาหลากหลายแบรนดช์อืดัง และยังมอีาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดพบ

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย

ทพีกั
HOTEL HI 3+* หรือเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี3
อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - นงัรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชมิชาอูห่ลง - เมอืงเถาหยวน - เถาหยวนไนท์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ีซงึเป็นทตัีงของ
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีานทเีป็นจดุทอ่งเทยีวทสํีาคัญและสวยงามอกีทหีนงึของเกาะไตห้วันททีกุทา่นไม่ควรพลาด ใหท้า่นชมทวิทัศน์
สองขา้งทางอันสวยงามระหวา่งการเดนิทาง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพนืเมอืง(บนอาลซีาน)

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นเทยีวชมธรรมชาตบินเทอืก เขาอาลซีาน สมัผัสอากาศบรสิทุธ ิชนืชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ทมีอีายุ 3,000 ปี ฯลฯ 

ใหท้า่นได ้นงัรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ทมีสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทแีตกตา่งกันไป เพอืใหท้า่นไดช้นืชมธรรมชาต ิและ
ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ 



นําทา่นลงจากเขาเดนิทางสู ่เมอืงไถจง ซงึเป็นเมอืงทใีหญ่อันดับ 3 ของเกาะไตห้วัน 

จากนันนําทา่น แวะชมิชาอูห่ลง พันธุด์ทีปีลกูบนภเูขาสงูอันขนึชอืและมคีณุภาพ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน เพอืไปชอ้ปปิงท ีเถาหยวนไนทม์ารเ์ก็ตใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเลอืกซอืของกนิหรือของใชท้ขีนึชอืของไตห้วัน
ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย

ทพีกั
WELL GARDEN Hotel 3.5+* หรือเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี4
เมอืงไทเป - รา้นพายสบัปะรด - Cosmetic shop - เมอืงจหีลง - หมูบ่า้นจวิเฟ้น - สอืเฟินปลอ่ยโคมลอย(ไมร่วมคา่โคม) -
ศนูยG์ERMANIUM - Duty Free - ซเีหมนิตงิ - สนามบนิเถาหยวน - กรุงเทพ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป ซงึเป็นเมอืงหลวงของไตห้วัน เพอืทา่นแวะชมิและเลอืกซอืขนมยอดนยิมของไตห้วัน
รา้นขนมพายสบัปะรดชอืดังเพอืใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืของฝากอันขนึชอืของไตห้วัน

จากนันนําทา่นสู ่Cosmetic Shop เพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเครืองสําอางและสนิคา้เกยีวกับความงามอนืทไีดรั้บความนยิมทขีนึชอืและจําพวก
ยา/น ้าํมันนวด

นําทา่นสมัผัสบรรยากาศ ถนนเกา่จวิเฟิน ทตัีงอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืงจหีลงจวิเฟินเคยเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยโบราณ
ปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญแหง่หนงึ นอกจากจะเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงทสีดุในไตห้วัน
จากนันใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดังเดมิของรา้นคา้
รา้นอาหารของชาวไตห้วันและทา่นยังสามารถชนืชมววิทวิทัศนร์วมทังเลอืกชมิและซอืชาจากรา้นคา้ทมีอียู่มากมาย

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสอืเฟิน ตังอยู่ในอําเภอผงิซ ีซงึเป็นหมู่บา้นโบราณทมีทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น
เนืองจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทใีชข้นถ่านหนิ เมอืยุคสมัยเปลยีนไป อุตสาหกรรมเหมอืงถ่านหนิกลายเป็นแคเ่รืองเลา่ในพพิธิภัณฑ์
ดังนันหมู่บา้นโบราณสอืเฟินจงึทําใหม้เีอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรืองอาหารทเีป็นของขนึชอื นอกจากนันยังเป็นทนียิมใน การปลอ่ยโคมลอย
(ไมร่วมคา่โคม) โคมลอยของไตห้วัน มชีอืวา่ “โคมขงหมงิ” ถูกประดษิฐข์นึโดยขงเบง้
ทปีรกึษาดา้นการทหารคนสําคัญในประวัตศิาสตรย์ุคสามก๊ก เพอืใชเ้ป็นเครืองมอืสอืสารของกองทัพตังแตเ่มอืครังอดตี
ปัจจบัุนจะมเีทศกาลโคมไฟผงิซหีรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขนึทกุปีในวันหยวนเซยีว คอืวันท ี15 ของเดอืน 1 ตามปฏทินิจันทรคต ิ

จากนันนําทา่น ชม ศนูย ์Germanium เป็นสรอ้ยทมีพีลังพเิศษสามารถปรับสภาพประจลุบ บวกในร่างกายใหส้มดลุ ระบบไหลเวยีนโลหติดี
ชว่ยใหร้่างกาย สดชนื ลดอาการปวดเมอืย

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ ปลอดภาษ ีDuty Free ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมชนันําใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ตลาดซเีหมนิตงิ
หรือทคีนไทยเรียกวา่สยามสแควรเ์มอืงไทยมทัีงแหลง่เสอืผา้แบรนดเ์นมสไตลวั์ยรุ่นกระเป๋าของฝากคนททีา่นรักรองเทา้ยีหอ้ตา่งอาทOิnisutka
Tiger แบรนดดั์งของญปีุ่ นรวมทังยีหอ้ตา่งๆเชน่New Balance, Puma, Adidas, Nike
แตใ่นสว่นของราคาทปีระเทศไตห้วันถอืวา่ถูกทสีดุใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 



จากนันนําทกุทา่นเดนิทาง ถงึ สนามบนิเถาหยวน เพอืตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ

วนัท ี5
สนามบนิเถาหยวน -สนามบนิดอนเมอืง

01.25 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ โดย สายการบนิTHAILION AIR เทยีวบนิท ีSL 395 (ไม่มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)
ไม่สามารถระบทุนัีงบนเครืองได ้สายการบนิเป็นผูกํ้าหนด (Random Seat)

04.25 น.
ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี10 เมษายน 2562 เวลา 14:21 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิ ชันนักท่องเทยีว ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (2 ท่านตอ่1หอ้ง)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าํหนัก 20 กโิลกรมั)

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บั

• บรษัิทประกนัชวีติ *(สาํหรบัผูส้งูอาย ุ70 ปี ขนึไป วงเงนิประกนั ท่านละ 500,000 บาท คา่รกัษาอยูใ่นขอ้จํากดัการตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ่ 1,800 THB / ทา่น /ทรปิ (ลกูคา้เดก็ชําระเงนิเท่าผูใ้หญ)่ชําระเงนิกอ่นการเดนิทาง,คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ ,คา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิ

• กาํหนดเกนิกวา่ 20กโิลกรมัและมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,
คา่กระเป๋าเดนิทางทชีํารดุหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทางและชําระงวดแรก 5,000 บาท ภายใน 1 วันหลงัทําการจองพรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทางทมีอีายเุหลอืมากกวา่
180 วัน นับจากวันทเีดนิทาง

• งวดทสีอง กอ่นเดนิทาง 21 วัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• สาํหรบัผูโ้ดยสารททีางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35วันทําการขนึไป คนืเงนิทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30วันทําการขนึไป คนืเงนิทังหมด ยกเวน้มดัจํา

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วันทําการขนึไป ขอสงวนสทิธคินืเงนิในทุกกรณ(ีหลงัจากการจอง ไมส่ามารถเปลยีนแปลงวันเดนิทางได)้



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน
และ/หรอืผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่าน และกรณคีณะผูเ้ดนิทางไมค่รบ 20 ท่านในกรณนีบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
(ยกเวน้ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซงึไดช้ําระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ
การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้

ขอ้มลูเพมิเตมิสําหรับเรอืงตวัเครอืงบนิ

•  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งททีางสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็การจัดทนัีงของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทางและไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน
(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัอาจเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในไตห้วันทุกโรงแรมจะม ีWifiหรอืสาย Land บรกิารอนิเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กาน ้าํรอ้น ใหบ้รกิารฟรี

การเดนิทางเป็นครอบครัว

• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญห่รอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายทุมีโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไตห้วัน ***สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย
สามารถเขา้ประเทศไตห้วันไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่***
หากเป็นหนังสอืเดนิทางราชการไทยเลม่สนี ้าํเงนิ ตอ้งขอวซีา่ไตห้วันตามปกต ิเอกสารดงันี
• หนังสอืเดนิทาง (Passport)
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทาง (สาํหรบัท่านทมีหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย
เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของท่าน)

• หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้

• รปูถา่ย
• รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นวิ จํานวน 2 ใบ

• (ใชร้ปูสพีนืหลงัขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6เดอืน ,สตกิเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั)

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาสมดุเงนิฝากสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรบัสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึเดอืนปัจจุบันใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยสาํเนา)
พรอ้มเซน็ชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

• หรอืรายการเดนิบัญช  ี(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุายนืขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนนิงานประมาณ 3 วัน

• หลกัฐานการทํางาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่านัน)



• กรณเีป็นพนักงานหนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน และ วันเรมิทํางาน

• กรณเีป็นเจา้ของกจิการสาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• กรณเีป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา
(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่านัน)หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยูแ่ละสาํเนาบัตรนักศกึษาพรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอื สาํเนาสตูบิัตร และสาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ (ถา้ม)ี กรณุาเซน็ชอืรบัรองสาํเนาทุกฉบับ
• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี
• * ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนงึ และตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่เดนิทางพรอ้มใครและมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร
พรอ้มทังแนบสาํเนาบัตรประชาชนของบดิา/มารดา

• * เดก็อยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนาใบหยา่
พรอ้มทังบันทกึการหยา่ซงึแสดงวา่เป็นผูร้บัผดิชอบเดก็เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น
หนังสอืรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้

• กรณสีมรสแลว้ สาํเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• กรณเีป็นผูส้งูอาย ุ60ปีขนึไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูร้่วมเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนาและการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร
ยานพาหนะและสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบายและเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ,
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ/หรอืสว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต
รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังในหรอืตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครองและประกนัอบุัตเิหตตุามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยและ/หรอืตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออกหรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯจะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็นหรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ให ้
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