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NT138
ทวัรไ์ตห้วัน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิันจนัทรา หมูบ่า้นจวิเฟิน 3 วัน 2 คนื (VZ)
ทัวรไ์ตห้วัน , 3 วัน 2 คนื ,

HEDO HOTEL

ไถจง - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเสวยีนกวง - วดัเหวนิหวู ่- ไทเป - รา้นขนมพายสบัปะรด
Cosmetic Shop - หมูบ่า้นจวิเฟิน - หมูบ่า้นฉอืเฟิน - Germanium - Duty Free - ตลาดซเีหมนิตงิ - หมูบ่า้นสายรุง้ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิไถจง - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเสวยีนกง - วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง

06.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชนั 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ VIETJETAIR
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง

09.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่นครไถจง ประเทศไตห้วัน โดย สายการบนิ VIETJETAIR เทยีวบนิท ีVZ 560 (ไม่มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)
ไม่สามารถระบทุนัีงบนเครืองได ้สายการบนิเป็นผูกํ้าหนด (Random Seat)

13.45 น.
ถงึ ทา่อากาศยานไถจง เมอืงไถจง ประเทศไตห้วนั หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ 



นําทา่นเดนิทาง ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซงึมคีวามงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน
ตัวทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติย ์และ พระจันทรเ์สยีว ซงึเป็นทมีาของนามอันไพเราะวา่ “สรุยัิน-จันทรา” 

นําทา่น นมัสการรูปปันพระถังซมัจังทไีดอั้ญเชญิประดษิฐานกลับมาท ีวดัเสวยีนกวง เมอืปี ค.ศ. 1965 

นําทา่น นมัสการศาลเจา้ขงจอืและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซงึถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์จากนันนําทา่น
แวะชมิชาอู่หลง พันธุด์ทีปีลกูบนภเูขาสงูอันขนึชอืและมคีณุภาพของไตห้วัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธบิดี

ทพีกั
HEDO HOTEL 3* หรือเทยีบเทา่ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี2
รา้นพายสบัปะรด - รา้นเครอืงสําอาง - หมูบ่า้นจวิเฟิน - สอืเฟินปลอ่ยโคมลอย (ไมร่วมคา่โคม) - ศนูยG์ERMANIUM - Duty Free -
ซเีหมนิตงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป ซงึเป็นเมอืงหลวงของไตห้วัน เพอืทา่นแวะชมิและเลอืกซอืขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด
ชอืดังเพอืใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืของฝากอันขนึชอืของไตห้วัน

จากนันนําทา่นสู ่Cosmetic Shop เพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเครืองสําอางและสนิคา้เกยีวกับความงามอนืทไีดรั้บความนยิมทขีนึชอืและจําพวก
ยา/น ้าํมันนวด 

นําทา่น สมัผัสบรรยากาศ ถนนเกา่จวิเฟิน ทตัีงอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืงจหีลง จวิเฟินเคยเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยโบราณ
ปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญแหง่หนงึ นอกจากจะเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงทสีดุในไตห้วัน
จากนันใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดังเดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว
ไตห้วันและทา่นยังสามารถชนืชมววิทวิทัศนร์วมทังเลอืกชมิและซอืชาจากรา้นคา้ทมีอียู่มากมายอกีดว้ย

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นฉอืเฟิน เป็นหมู่บา้นโบราณทมีทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น
เนืองจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทใีชข้นถ่านหนิ เมอืยุคสมัยเปลยีนไป อุตสาหกรรมเหมอืงถ่านหนิกลายเป็นแคเ่รืองเลา่ในพพิธิภัณฑ์
ดังนันหมู่บา้นโบราณฉือเฟินจงึทําใหม้เีอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรืองอาหารทเีป็นของขนึชอื นอกจากนันยังเป็นทนียิมใน (รวมคา่โคมลอย 4
ทา่นตอ่1อัน) โคมลอยของไตห้วัน มชีอืวา่ “โคมขงหมงิ” ถูกประดษิฐข์นึโดยขงเบง้ ทปีรกึษาดา้นการทหารคนสําคัญในประวัตศิาสตรย์ุคสามก๊ก
เพอืใชเ้ป็นเครืองมอืสอืสารของกองทัพตังแตเ่มอืครังอดตี ปัจจบัุนจะมเีทศกาลโคมไฟ จัดขนึทกุปีในวันหยวนเซยีว คอืวันท ี15 ของเดอืน 1
ตามปฏทินิจันทรคต ิ(ไม่รวมคา่โคม) 

จากนันนําทา่น ชมศนูย ์Germanium เป็นสรอ้ยทมีพีลังพเิศษสามารถปรับสภาพประจลุบ บวกในร่างกายใหส้มดลุ ระบบไหลเวยีนโลหติดี
ชว่ยใหร้่างกาย สดชนื ลดอาการปวดเมอืย 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมชนันําใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรือทคีนไทยเรียกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทัีงแหลง่เสอืผา้แบรนดเ์นมสไตลวั์ยรุ่น กระเป๋า
ของฝากคนททีา่นรัก รองเทา้ยีหอ้ตา่ง อาท ิOnisutka Tiger แบรนดดั์งของญปีุ่ น รวมทังยีหอ้ตา่ง  ๆเชน่ New Balance, Puma, Adidas, Nike
แตใ่นสว่นของราคาทปีระเทศไตห้วันถอืวา่ถูกทสีดุ ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย

ทพีกั
HEDO HOTEL หรือเทยีบเทา่ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย



วนัท ี3
หมูบ่า้นสายรุง้ - ไถจง - กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ หมู่บา้นสายรุง้เป็นหมู่บา้นเล็กๆแตม่ากเสน่หข์องเมอืงไถจง
เดมิถูกสรา้งขนึเพอืเป็นบา้นพักทหาร แตภ่ายหลังกลายเป็นทอียู่อย่างถาวรและมแีตค่วามเงยีบเหงา ทําใหต้อ่มา นายหวง หยุง ฝ ู(Huang Yung-
fu) ทหารผา่นศกึทจีงึไดส้รา้งภาพวาดทถีอืเป็นสว่นหนงึของภมูทัิศนท์างวัฒนธรรมทสีวยงามและยังสรา้งความมชีวีติชวีาจากสสีนัของภาพวาด
ทเีรมิจากบา้นหลังหนงึไปสูบ่า้นอกีหลายๆหลังในเขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดสว่นใหญ่จะเกยีวกับบคุคลทมีชีอืเสยีงในทวี,ี พชืสตัว ์นก, กระบอื
และคนพนืเมอืง เป็นตน้ 

จากนัน นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานไถจง เพอืตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน

14.30 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ VIETJETAIR เทยีวบนิท ีVZ 56 (ไม่มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)
ไม่สามารถระบทุนัีงบนเครืองได ้สายการบนิเป็นผูกํ้าหนด (Random Seat)

17.15 น.
ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี29 เมษายน 2562 เวลา 17:09 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันนักท่องเทยีว ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถระบุทนัีงบนเครอืงได ้สายการบนิเป็นผูก้าํหนด Random
Seat)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า ( 2 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง )

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บั บรษัิทประกนัชวีติ *
(สาํหรบัผูส้งูอาย ุ70 ปี ขนึไป วงเงนิประกนั ท่านละ 500,000 บาท คา่รกัษาอยูใ่นขอ้จํากดัการตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ทา่นละ่ 1,500 THB / ทา่น /ทปิ (ลกูคา้เดก็ชําระเงนิเท่าผูใ้หญ)่ ชําระเงนิกอ่นการเดนิทาง,
คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 20 กโิลกรมัและมากกวา่ 1 ชนิ,
คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางทชีํารดุหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่(หากมกีารใชว้ซีา่ภายในอนาคต)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทางและชําระเต็มจํานวน 1 วันหลงัทําการจอง (โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง
ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 180 วัน นับจากวันทเีดนิทาง)

• เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน เมอืจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ,เลอืน,หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณ ีทางบรษัิท
ผูจ้ัดทําจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้่ายตา่งๆได ้เนอืงจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ หากเกดิกรณี

• ผูเ้ดนิทาง ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง หรอืกรมแรงงาน สายการบนิในประเทศไทยหรอืประเทศตา่งๆ
หรอือนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศตา่งๆ การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศตา่งๆ ในกรณอีนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน
และ/หรอืผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณคีณะผูเ้ดนิทางไมค่รบ 15 ท่านในกรณนีบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซงึไดช้ําระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณ ีตอ้งใชว้ซีา่) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

หมายเหตุ

• บรษัิทขอสงวนสทิธกิารออกเดนิทางตงัแต ่20 คนขนึไป หากผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนอาจเลอืนหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ



• ราคาดงักลา่วรวมภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิแลว้ หากมกีารประกาศปรบัเพมิกอ่นการเดนิทางทางบรษัิทขอเกบ็เพมิตามจรงิ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ ซงึนอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้จากสายการบนิ
,การยกเลกิเทยีวบนิ ,ภยัธรรมชาต ิ,การนําสงิของผดิกฎหมาย

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้เหตใุหท้ราบลว่งหนา้

• ทางบรษัิทฯไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ กรณสีงิของสญูหาย อนัเนอืงจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การโจรกรรม
และอบุัตเิหตอุนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง

• หากท่านไดจ้ําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ถอืวา่ท่านตกลงยอมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด

• โปรแกรมนเีป็นเพยีงโปรแกรมทเีป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดร้บัการยนืยันจากทางบรษัิทฯอกีครงัหนงึ
หลงัจากทางบรษัิทไดท้ําการสาํรองโรงแรมและหอ้งพกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจัดใหใ้นระดบัใกลเ้คยีงกนั
หรอือาจจะปรบัเปลยีนจากตามทรีะบุไวใ้นโปรแกรม

• มคัคเุทศก ์พนักงานหรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนผูจ้ัดทํา
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดชัดเจนเท่านัน

• ผูจ้ัดทําทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา จะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้่ายตา่งๆได ้เนอืงจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทน ตา่งๆ
หากเกดิกรณผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิในประเทศไทยหรอืประเทศตา่งๆ
หรอือนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศตา่งๆ การหลบหน ีเขา้อกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืการถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศตา่งๆ ในกรณอีนืๆ

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรอืออกตวัโดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทาง บรษัิทฯ
จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บั การจราจร สภาพอากาศ
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรกัษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญัและไมส่ามารถเปลยีนเป็นเงนิได ้

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ

•  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลยีนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งททีางสายการบนิ (กรณทีบีัตรโดยสารสามารถเปลยีนได)้ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ การจัดทนัีงของกรุป๊
เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณยีกเลกิการเดนิทางและไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้
(กรณตีวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

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

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ
ปรบัเปลยีนเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในไตห้วันทุกโรงแรมจะม ีWiFi หรอืสาย Lan บรกิารอนิเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กาน ้าํรอ้น บรกิารใหฟ้รี

การเดนิทางเป็นครอบครัว

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

• **หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ ไมไ่ดร้บัการยกเวน้วซีา่ไตห้วัน หากใชห้นังสอืขา้ราชการเดนิทางตอ้งยนืวซีา่เท่านัน**

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย



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 6 เดอืน , สตกิเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั)

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาสมดุเงนิฝากสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรบัสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึเดอืนปัจจุบันใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยสาํเนา)
พรอ้มเซน็ชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

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

• หลกัฐานการทํางาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่านัน)
• กรณเีป็นพนักงาน
• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน และ วันเรมิทํางาน

• กรณเีป็นเจา้ของกจิการ
• สาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• กรณเีป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่านัน)หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู่
และสาํเนาบัตรนักศกึษาพรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• 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

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นทรี่วมเดนิทาง

•  ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร
ยานพาหนะและสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูานเพอืความสะดวกสบายและเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง
ทังนทีางบรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม,
วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน,
ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,
ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ/หรอืสว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย
(โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังในหรอืตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิทจะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ทรีว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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