
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ-สนามบนิไถจง – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัเสวยีนกง – วดั
เหวนิหวู่ – ชมิชาอูห่ลง  

06.30 น.  พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบิน 
VIETJETAIR เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง     

09.00 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ นครไถจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ VIETJETAIR เทีย่วบนิที ่VZ 560 
(ไม่มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
(Random Seat) 

13.45 น.  ถงึ ท่าอากาศยานไถจง เมอืงไถจง ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ รถโคช้ปรบัอากาศรอรบั น าท่านเดนิทาง ล่องเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงาม
ราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทติย ์และ พระจนัทรเ์สีย้ว 
ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะว่า “สุรยินั-จนัทรา” น าท่าน นมสัการรปูป้ันพระถงัซมัจ ั๋งทีไ่ดอ้ญัเชญิประดษิฐาน
กลบัมาที ่วดัเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ. 1965 น าท่าน นมสัการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึง่
ถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์จากน้ันน าท่าน แวะชมิชาอู่หลง พนัธุด์ีทีป่ลูกบน
ภเูขาสูงอนัขึน้ช ือ่และมคีุณภาพของไตห้วนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธบิด ี
หลงัจากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน เพือ่น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HEDO HOTEL 3* หรอืเทีย่บเท่า ใหท่้านได ้
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 



 

วนัทีส่อง รา้นพายสบัปะรด-รา้นเครือ่งส าอาง-หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน–สอืเฟ่ินปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)–ศูนย ์
GERMANIUM-Duty Free–ซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป ซึง่เป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพือ่ท่านแวะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
รา้นขนมพายสบัปะรด ช ือ่ดังเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากอนัขึน้ช ือ่ของไตห้วนั จากน้ันน าท่านสู่ 
Cosmetic Shop เพือ่ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้เคร ือ่งส าอางและสินคา้เกีย่วกบัความงามอื่นที่ไดร้บัความนิยมที่ขึน้
ช ือ่และจ าพวก ยา/น ้ามนันวด น าท่าน สมัผสับรรยากาศถนนเกา่จิว่เฟ่ิน ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืงจหีลง จิว่
เฟ่ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีช ือ่เสยีงตัง้แต่สมยัโบราณ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัแห่งหน่ึง นอกจาก
จะเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วนั จากน้ันใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาว ไตห้วนัและท่านยงัสามารถชืน่ชมวิวทิวทศันร์วมทัง้เลือกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ที่มีอยู่
มากมายอกีดว้ย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นโบราณทีม่ีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น เน่ืองจาก
ในอดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถ่านหนิ เมือ่ยุคสมยัเปลีย่นไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหนิกลายเป็นแค่
เร ือ่งเล่าในพพิธิภณัฑ ์ดงัน้ันหมู่บา้นโบราณฉือเฟ้ินจงึท าใหม้เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ในเร ือ่งอาหารทีเ่ป็นของขึน้ช ือ่ 
นอกจากน้ันยงัเป็นทีนิ่ยมในการปล่อยโคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อนั) โคมลอยของไตห้วนั มชี ือ่ว่า “โคม
ขงหมิง” ถูกประดิษฐข์ึน้โดยขงเบง้ ที่ปรกึษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวตัิศาสตรยุ์คสามกก๊ เพื่อใชเ้ป็น
เคร ือ่งมือสือ่สารของกองทพัตัง้แต่เมื่อคร ัง้อดตี ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟ จดัขึน้ทุกปีในวนัหยวนเซยีว คือวนัที ่
15 ของเดือน 1 ตามปฏทิินจนัทรคติ (ไม่รวมค่าโคม) จากน้ันน าท่าน ชมศูนย ์Germanium เป็นสรอ้ยทีม่ี
พลงัพิเศษสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล ระบบไหลเวยีนโลหติด ีชว่ยใหร้า่งกาย สดชืน่ ลด
อาการปวดเมื่อย  จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free ซึง่มีสินคา้แบรนดเ์นมช ัน้น าใหท่้านได ้
เลอืกซือ้ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มืองไทย มีทัง้แหล่งเสือ้ผา้
แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรกั รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิOnisutka Tiger แบรนดด์งัของญีปุ่่น 
รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เชน่ New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาทีป่ระเทศไตห้วนัถอืว่าถูกทีสุ่ด 
ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานดัหมาย 
น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั HEDO HOTEL 3* หรอืเทีย่บเท่าใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม หมู่บา้นสายรุง้ – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมอืงไถจง น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ หมู่บา้นสายรุง้เป็นหมู่บา้นเล็กๆ แต่
มากเสน่หข์องเมอืงไถจง เดมิถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นบา้นพกัทหาร แต่ภายหลงักลายเป็นทีอ่ยู่อย่างถาวรและมแีต่ความ
เงยีบเหงา ท าใหต้่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศกึทีจ่งึไดส้รา้งภาพวาดทีถ่ือเป็นส่วน
หน่ึงของภมูทิศันท์างวฒันธรรมทีส่วยงามและยงัสรา้งความมชีวีติชวีาจากสสีนัของภาพวาด ทีเ่ร ิม่จากบา้นหลงัหน่ึง
ไปสู่บา้นอกีหลายๆหลงัในเขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกีย่วกบับุคคลทีม่ีช ือ่เสยีงในทวี ีพชืสตัว ์นก 
กระบือ และคนพืน้เมือง เป็นตน้ จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไถจง เพื่อตรวจเชค็เอกสารและ
สมัภาระ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั  
14.30  ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ VIETJETAIR  เทีย่วบนิที ่VZ 561 

(ไม่มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
(Random Seat) 

17.15  ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
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เง่ือนไขและราคา 
 

 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช ัน่ไมม่ขีองแจกและไมม่รีาคาเดก็*** 
(ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

 

****คา่บรกิารขา้งตน้ยงัไมไ่ดร้วมคา่ทปิคนขบั และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 THB/ทรปิ 
 (เกบ็คา่ทปิไกดท์ีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลูกคา้*** 

 

ตามราคาขายขา้งตน้เป็นราคาขายทีไ่ดร้วมราคารา้นขายสนิคา้ทีท่่านตอ้งเยีย่มชม จ านวนทัง้หมด 5 รา้น คอื รา้นขนมพายสบัปะรด- 
Cosmetic Shop –รา้นชา-DUTY FREE-ศูนย ์GERMANIUM ตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมซึง่มีผลต่อราคาทวัร ์ทางบรษิทัจงึใครข่อ
เรยีนใหลู้กคา้ทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นคา้มีความจ าเป็นตอ้งใหลู้กคา้เขา้ไปแวะชม หากท่านตอ้งการสนิคา้หรอืไม่น้ันขึน้อยู่กบัความ
พอใจและสมคัรใจของลูกคา้ ไม่มีการบงัคบั หากลูกคา้ท่านใดมีความประสงคไ์ม่ตอ้งการเขา้เยีย่มชมรา้นคา้ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ หรอื 
การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่าน จ านวน 2,500 NTD/ท่าน  
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ละแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหนา้โดยทางบรษิทั
จะรกัษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้การบรกิารของรถน าเทีย่วตาม
กฎหมายของประเทศไตห้วนัก าหนดไวว้นัละ 10 ช ัว่โมง ไม่สามารถขบัเกนิเวลาได ้ทางมคัคุเทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะจดัโปรแกรม
ใหต้ามความเหมาะสมกบัเวลา และตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ อาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้นักท่องเทีย่ว (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (2 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง 

 
 

 

ชว่งการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 
ท่าน 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

 

พกัท่านเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

11 – 13 MAY’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 
17 – 19 MAY’19 11,999 11,999 11,999 11,999 1,800 
18 – 20 MAY’19 11,999 11,999 11,999 11,999 1,800 
24 – 26 MAY’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 
25 – 27 MAY’19 9,999 9,999 9,999 9,999 1,800 

31MAY-02JUN’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
28 – 30 JUN’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
05 – 07 JUL’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
12 – 14 JUL’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
26 – 28 JUL’19 13,999 13,999 13,999 13,999 1,800 
27 – 29 JUL’19 14,999 14,999 14,999 14,999 1,800 
23 – 25 AUG’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
06 – 08 SEP’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
27 – 29 SEP’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
04 – 06 OCT’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
12 – 14 OCT’19 14,999 14,999 14,999 14,999 1,800 

25 – 27 OCT’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 



 

9. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ทัง้นีอ้ยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลง
ไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัผูสู้งอายุ 70 ปี ขึน้ไป วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ค่ารกัษาอยู่ในขอ้จ ากดัการตกลง
ไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์) 

อตัราไม่นีร้วม 
1. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถท่านละ 1,500 THB /ทรปิ (ลูกคา้เด็กช าระเงนิเท่าผูใ้หญ่) ช าระเงนิก่อนการเดนิทาง ค่าทิป

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพเิศษ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 

20 กโิลกรมั และมากกว่า 1 ช ิน้ ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั ค่ากระเป๋าเดนิทางทีช่  ารดุหรอืของ
มคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวซีา่ (หากมกีารใชว้ซีา่ภายในอนาคต) 

เง่ือนไขในการส ารองทีน่ั่ง  

- กรณุาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทางและช าระเตม็จ านวน 1 วนัหลงัท าการจอง  
(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทาง) 

- เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรแ์ละช าระเงนิค่าจองทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  

- ทางบรษิทัผูจ้ดัท าจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 
หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง หรอืกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรอื
ประเทศต่างๆ หรอือนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอืน่ๆ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และ/หรอืผูร้ว่ม 

- เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทั
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณีตอ้งใชว้ซีา่) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้
ถา้ตอ้งการ 

หมายเหต ุกรุณาศกึษาเง่ือนไขทัง้หมดกอ่นการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหว่างลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารออกเดนิทางตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนอาจเลือ่นหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ 
2. ราคาดงักล่าวรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิแลว้ หากมกีารประกาศปรบัเพิม่กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัขอเก็บเพิม่ตามจรงิ 
3. บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ซ ึง่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั เชน่ การนัดหยุดงาน จลาจล 

การล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ ภยัธรรมชาต ิการน าสิง่ของผดิกฎหมาย 
4. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  
5. ทางบรษิทัไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ กรณีสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง การโจรกรรม และอุบตัเิหตุ

อนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 
6. หากท่านไดจ้ าระเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรก์บัทางบรษิทัแลว้ ถอืว่าท่านตกลงยอมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
7. โปรแกรมนีเ้ป็นเพยีงโปรแกรมทีเ่ป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากทางบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากทางบรษิทัไดท้ า

การส ารองโรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คยีงกนั หรอือาจจะปรบัเปลีย่น
จากตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดัท า นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัชดัเจนเท่าน้ัน  

9. ผูจ้ดัท าทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา จะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบั
ตวัแทนต่างๆ หากเกดิกรณีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง กรมแรงงาน สายการบนิในประเทศไทย
หรอืประเทศต่างๆ หรอือนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทก่อนทุกคร ัง้ 
มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั การจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหน้า โดยทางบรษิัทจะรกัษาผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

12. หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่หรอืเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุทีม่ีโรคประจ าตวั หรอื ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 



 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บ  

- การจดัทีน่ั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการ
เดนิทางและไดด้ าเนินการออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
2. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัอาจเต็ม บรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะม ีWiFi หรอืสาย Lan บรกิารอนิเตอรเ์น็ต ไดรเ์ป่าผม กาน ้ารอ้น บรกิารใหฟ้ร ี

**หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วซีา่ไตห้วนั หากใชห้นังสอืขา้ราชการเดนิทางตอ้งยืน่วซีา่เท่าน้ัน** 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 
เอกสารประกอบการขอวซีา่ไตห้วนั 

***ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซีา่*** 
หากเป็นหนงัสอืเดนิทางราชการไทยเล่มสนี ้าเงิน ตอ้งขอวซีา่ไตห้วนัตามปกต ิเอกสารดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport)  
- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 180 วนั นับจากวนัเดินทาง (ส าหรบัท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

- หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
2. รปูถ่าย 

- รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว้ จ านวน 2 ใบ  
- ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาว ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน สติก๊เกอรใ์ชไ้ม่ได ้หา้มสวมแวน่ตา หรอืเคร ือ่งประดบั  

3. หลกัฐานการเงนิ  
- ส าเนาสมุดเงนิฝากส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรบัสมุดเงนิฝากแสดงยอดล่าสุดถงึเดอืนปัจจบุนัใหเ้รยีบรอ้ย
กอ่นถ่ายส าเนา) พรอ้มเซน็ชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- หรอืรายการเดนิบญัช ี(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั  
4. หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเท่าน้ัน)  

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน และ วนัเร ิม่ท างาน  
- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้ส่วน พรอ้มทัง้เซน็ช ือ่รบัรองส าเนา  

- กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเท่าน้ัน) 
  หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ และส าเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทัง้เซน็ช ือ่รบัรองส าเนา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาสูตบิตัร และส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้ม)ี กรุณาเซน็ชือ่รบัรอง
ส าเนาทุกฉบบั  
กรณีทีเ่ดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าเดนิทางพรอ้มใคร และ
มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา  
กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรอืมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่
ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เชน่ ส าเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บนัทกึการหย่าซึง่แสดงว่าเป็นผูร้บัผดิชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครอง
ของผูอ้ืน่ จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เชน่ หนังสอืรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มทัง้เซน็ช ือ่รบัรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60 ปีขึน้ไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านทีร่ว่มเดนิทาง 
บรษิทัเป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์ูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ ทางบรษิัทไม่สามารถ
รบัผิดชอบในอุบตัิเหตุ หรอืความเสียหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุ รวมถึงภยัธรรมชาติ โจรกรรม 
วนิาศกรรม อคัคภียั การผละงาน การจลาจล สงครามการเมอืง การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ การนัดหยุด
งาน ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ สายการเดนิเรอื รถไฟ พาหนะทอ้งถิน่ ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ/หรอื ส่วนงานที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ ์



 

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษิทั
มีความคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัทีร่บัประกนั ในกรณีทีผู่ร้ว่มเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง
ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ที ่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย 
บรษิทัจะไม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์งักล่าว บรษิทัจะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ี
เกยีรต ิทีร่ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
 


