บริษทั อันอัน แทรเวลจํากัด

ใบอนุญาตเลขที 11/06144

268/6 ถ.ลาดพร้าว122(มหาดไทย1)วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

Taiwan Songkran Lovely 5D3N
แช่ นํา= แร่ ระดับ 5 ดาว ภายในห้ องพัก
เดินทาง 11 – 15 เมษายน 2561
ราคาพิเศษ

27,900

บินหรูระดับ 5 ดาว โดย EVA AIR
อาหลีซาน นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ฝงเจียไนท์ มาเก็ต
-24/01/2018
1 = งซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
ตึSKFJL
กไทเป05101
(ไม่ รวมบัตรขึน= ชั=น89) Taipei Fiish Market ช็อปปิ

วันทีแ รก
23.00
วันทีส อง
02.15
06.55

เทีย ง

คํา

วันทีส าม
เช้ า

เทีย ง

วันที 11 เมษายน 61
กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที! ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั=น 4 เคาท์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที!
คอยอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
วันที 12 เมษายน 61
กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-–วัดจงไถซานซือ-ล่ องเรือทะเลสาบ
สุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจัง] -วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี=
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เทีย วบินที BR206
(บริการอาหารและเครืองดืม บนเครือง)
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้ หวัน
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ (อาหารว่ าง แซนวิช+นํา= ผลไม้ )
นําท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ!งตัAงอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์
สองข้างทางที!สวยงามของเมือง จากนัAนนําท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซือ ซึ!งเป็ นวัดที!ทนั สมัยที!สุดใน
ไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื!นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก
ไทเป 101 มีโครงสร้างแข็งแรงมาก เมื!อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณี สูบ
หมูบ่ า้ นหายไปที!เมืองหนานโถวแต่วดั นีAกลับไม่เป็ นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก
ภายในวัดมีหอ้ งเรี ยนกว่า 1,000 ห้อง เพื!อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพืน= เมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นํา ท่ า นล่ องเรื อ ชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยัน จัน ทรา ซึ! งมี ความงดงามราวกับ ภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสีA ยว ซึ! ง
เป็ นที!มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” นําท่าน นมัสการรู ปปั=นของพระถังซัมจั]ง ที!ได้อญั เชิญ
กลับมาประดิษฐานที!วดั เสวียนกวง เมื!อปี ค.ศ. 1965 จากนัAนนําท่าน นมัสการศาลเจ้ าขงจือ= และศาลเจ้ า
กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ! งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื! อสัตย์ จากนัAนเดินทางสู่
เมืองเจียอี= ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา ณ ร้ านอาหาร เมนูพเิ ศษสเต็กจานร้ อน + สลัดบาร์ ไม่อ=นั
จากนัAน นําท่านเข้าสู่ที!พกั CHIAYI HUANG HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตาม
อัธยาศัย
วันที 13 เมษายน 61

อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ชิมชาอู่หลง–
เมืองไถจง– ฝงเจีย ไนท์ มาร์ เก็ต - แช่ นําแร่ 5 ดาวส่ วนตัวในห้ องพัก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ กั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึ!งเป็ นจุดท่องเที!ยวที! สําคัญและสวยงามอีกที!
หนึ!งของเกาะไต้หวันที!ทุกท่านไม่ควรพลาด นําท่านเที!ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัส
อากาศบริ สุทธิS ชื!นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที!มีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นังรถไฟโบราณชม
อุทยาน พร้อมทัAงให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที!มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที!แตกต่าง
กันไป ซึ!งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื!นชมธรรมชาติและถ่ายรู ปเป็ นที!ระลึก
รับประทานอาหารเทีย ง ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พนื= เมือง
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หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที!สวยงาม นํา
ท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที!ปลูกบนภูเขาสู งอันขึAนชื!อและมีคุณภาพของไต้หวัน จากนัAนนําท่าน ช้ อป
ปิ= งตลาดฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต ซึ! งเป็ นถนนคนเดิ นที! มีชื!อเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดิ นที! มี
ร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิA งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารคํา เมนูพเิ ศษสุกชี= าบู ชาบู
จากนัAน นําท่านเดินทางเข้าสู่ที!พกั FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ ท่านแช่ นาํ= แร่ 5 ดาว แบบส่ วนตัว
ภายในห้ องพัก
วันที 14 เมษายน 61

เมืองไทเป-ร้ านขนมพายสับปะรด–ศู นย์ Germanium-ตึกไทเป
101(ไม่ รวมบัตรขึน= ตึก)-TAIPEI FISH MARKET -ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ กั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ!งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซืA อขนม
ยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรด ชื! อดังเพื!อให้ทุกท่านได้เลือกซืA อของฝากอันขึAนชื! อของ
ไต้หวัน จากนัAนนําท่าน ชมศู นย์ Germanium ซึ!งเป็ นสร้อยที!มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ
บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื!น ลดอาการปวดเมื!อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเสียวหลงเปา อาหารขึน= ชือของไต้ หวัน
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน= ตึก) เพื!อให้ท่านได้ถา่ ยรู ปกับนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการ
ออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทําหน้าที!กนั การ
สัน! สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตัAงระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดู
คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที!มีความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาที จากนัAนให้ท่านเดินทางสู่
Taipei Fish Market หรือ ตลาดปลาไทเป ซึ!งเป็ นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซึ!งเป็ นตลาดติด
แอร์ มีขายอาหารทะเลทัAงแบบสดๆ และแบบสําเร็จที!พร้อมรับประทานได้ทนั ที ท่านสามารถเลือกซืAอ
ชิมและลิมA ลอง ทัAงซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสก้า หอยนางรมสด กุง้ หอยเซลล์ ข้าวปัA น
หน้าต่างๆ ขนม ผลไม้ ที!พร้อมรับประทานได้เลย ตลาดซีเหมินติง หรื อที!คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์
เมืองไทย มีทA งั แหล่งเสืA อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที!ท่านรัก รองเท้ายีห! อ้ ต่างๆ
อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญี!ปนุ่ รวมทัAงยีห! อ้ ต่างๆ เช่น, New Balance , Puma ,Adidasและ
Nike จากแบรนด์ตา่ งๆ ในส่วนของราคาที!ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที!สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิA งตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ร้ านอาหาร เมนูพเิ ศษ เมนูพระกระโดดกําแพง
จากนัAน นําท่านเดินทางเข้าสู่ที!พกั TAO GARDEN HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า

วันทีห ้ า

วันที 15 เมษายน 61

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ กั
หลังอาหาร นําท่าน ช้ อปปิ= งเครืองสําอางค์ ที!ได้รับความนิยมหรื อรวมทัAงพวกยา/นํAามันและยานวดที!ขA ึน
ชื!อของไต้หวัน นําท่านสู่ อุทยานเหย่ หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไป
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Cosmeticshop-อุทยานเหย่ หลิว-หมู่บ้านโบราณจิว เฟิ= น–Mitsui
Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

3

เทีย ง

เย็น
18.00
20.25
23.10

ในทะเลและเป็ นชายหาดที!มีชื!อเสี ยง ที!นี!เต็มไปด้วยโขดหินที!มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ!งเกิดจาก
การกัดกร่ อนของนํAาทะเล ลมทะเลและการเคลื!อนตัวของเปลือกโลกเมื!อหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการ
ทับถมของแนวหิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นําท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่ าจิว เฟิ= น ซึ!งตัAงอยูบ่ ริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ!วเฟิA นเคย
เป็ นแหล่งเหมืองทองที!มีชื!อเสี ยงตัAงแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที!ท่องเที!ยวที!สาํ คัญแห่ งหนึ! ง และ
ยังเป็ นถนนคนเดิ นเก่าแก่ที!มีชื!อเสี ยงที!สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัAงเดิมของ
ร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน นอกจากนีA ยงั สามารถชื! นชมวิวทิ วทัศน์ รวมทัAงเลือกชิ มและซืA อชา
จากร้านค้าที!มีอยูม่ ากมายอีกด้วย นําท่านช้อปปิA ง Mitsui Outlet Park ซึ! งเป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ที!มีร้านค้า
แบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยี!ห้อและยังมีร้านค้าโซนอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซืA อ
เลือกชม เลือกชิมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น เมนูพเิ ศษปูอลาสก้ า
นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื!อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เทีย วบินที BR205
(บริการอาหารและเครืองดืม บนเครือง)
ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

#################################################################################################
เงือนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

12 – 15 APR’18

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตาํ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตาํ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตาํ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักท่ านเดีย ว จ่ ายเพิม

27,900

27,900

27,900

27,900

3,800

**กรุณาอ่ านสักนิดก่ อนจอง เนื!องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนัAน สามารถใช้ได้เพียง
หนังสื อเดินทางทัว! ไปเท่านัAน หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า
เนื!องจากหนังสื อเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืน วีซ่าเท่ านั=นถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่าน
ใดส่งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และหากวันที!เดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มที!ให้สาํ เนา
กับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดิ นทางประเภทอื!นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า และถ้าหากหนังสื อ
เดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง และหน้าว่างไม่ถึง5หน้า ทางบริ ษทั จะมิรับผิดชอบ
ใดๆ หากท่านโดนปฏิ เสธจากทางสายการบิ นหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทัAงไทยและไต้หวัน จึ งเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่าน
รับทราบ และอายุของหนังสื อเดินทางต้องมากกว่า 180 วัน นับจากวันที!เดินทาง กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อ
เดินทางเพื!อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
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**ราคานี= รวมภาษีนาํ= มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิม ขึน=
หลังจากวันที 01 มีนาคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียก เก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสือข้ าราชการเดินทางต้ องยืน วีซ่าเท่ านั=น**
สําหรับผู้เดินทางทีอ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่ างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิSที!จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที!กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิSในการที!จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที!ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที!ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิSในการเปลี!ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที!ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิSในการเปลี!ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ที!ลูกค้าต้องออกตัว` โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัว` โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที!ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครัAง มิฉะนัAนทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัAงสิAน
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั=งนีข= นึ= อยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ ม่ สามารถคาดการณ์ ไว้ ล่ วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีร= วม
1. ค่าตัว` เครื! องบิน ชัAนประหยัด ( Economy Class) ที!ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที!ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที!ชาํ นาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที!ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ( 2 ท่ าน ต่ อ 1 ห้ อง )
5. ค่าอาหารตามที!ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที!ท่องเที!ยวตามรายการที!ระบุ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํา= หนักรวมไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื!อนไขของ
กรมธรรม์)
อัตราไม่ นรี= วม
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
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3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื! องดื!มที!สง!ั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํAาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กว่า 30 กิโลกรัม, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที!ชาํ รุ ดหรื อของมีคา่ ที!สูญ
หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม! 7% และภาษีหกั ณ ที!จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํAามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที!สายการบินมีการปรับขึAนราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน กรณี ประกาศให้กลับมายืน! วีซ่าอีกครัAง (เนื!องจากรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าสําหรับคน
ไทยผูถ้ ือหนังสื อเดินทางธรรมดา ถึงวันที! 31 กรกฎาคม 61) ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม! 1,700 บาท สําหรับการยืน! ขอวีซ่า
เงือ นไขในการสํารองทีน ัง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระงวดแรก 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนา
หนังสือเดินทาง ทีม อี ายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเ ดินทาง กรณี ลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน
ทางบริ ษทั ขอสงวนการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
-งวดทีส อง ก่ อนเดินทาง 20 วัน
* เมือท่ านชําระเงินไม่ ว่าจะทั=งหมดหรือมัดจํา ทางบริษทั ฯถือว่าท่ านยอมรับเงือ นไขและข้ อตกลงต่ างๆทีได้ระบุไว้ท=ังหมดนีแ= ล้ว

การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารที!ทาํ จองกับทางบริ ษทั ฯ หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึAนไป คืนเงินทัAงหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึAนไป คืนเงินทัAงหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึAนไป ขอสงวนสิ ทธิSคืนเงินในทุกกรณี
* กรณี เปลี!ยนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิ ทธิSการเปลี!ยนวัน
เดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิSยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที!ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรื อคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี นA ี
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทA งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ!งได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื!นให้
ถ้าต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิSที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นA ี เมื!อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ที!สูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที!นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิม เติมเรืองตัว] เครืองบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี!ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที!สายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดที!นง!ั ของกรุ๊ปนัAนเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
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ซึ!งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัว` เครื! องบินไปแล้ว (กรณี
ตัว` REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัAน

ข้ อมูลเพิม เติมเรืองโรงแรมทีพ กั
1. เนื!องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี!ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ที!มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึAนมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิSในการปรับเปลี!ยนเพื!อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํAาร้อน บริ การให้ฟรี
หากท่ านเดินทางเป็ นครอบครัว
กรณี ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที!ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุที!มีโรคประจําตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที!ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื!องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทA งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวัน
***สําหรับหนังสือเดินทางธรรมดา สามารถเข้ าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า***
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่ มสีนาํ= เงิน ต้ องขอวีซ่าไต้ หวันตามปกติ เอกสารดังนี=
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านที!มีหนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน! วีซ่าด้วย เพื!อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 6 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิAว จํานวน 2 ใบ
- ใช้รูปสี พAนื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน, สติ{กเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื! องประดับ
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื!อรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน! ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัAน)
- กรณี เป็ นพนักงาน
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หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ! มทํางาน
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที!มีชื!อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทัAง
เซ็นชื!อรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัAน)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที!กาํ ลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทัAงเซ็นชื!อรับรองสําเนา
5.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลี!ยนชื!อ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื!อ
รับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ที!เด็กอายุต!าํ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ!ง และต้องทําจดหมายชีAแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทัAงแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ A นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทัAงบันทึกการหย่าซึ!งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื!น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ A นั เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทัAงเซ็นชื!อรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึAนไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู้มเี กียรติทรี ่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที!มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที!พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที!ท่องเที!ยวพร้อมทัAงการสัมมนา ดูงาน เพื!อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทัAงนีA ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที!เกิ ดจากโรงแรมที! พกั ยานพาหนะ, อันเนื! องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี!ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที!ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ!น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที!เกี!ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื!องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ!งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที! ยวทัAงใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกัน
อุบตั ิเหตุ ตามเงื!อนไขที!บริ ษทั ฯที!รับประกันในกรณี ที!ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที!ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศ เนื! องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่
ปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืAนที! มีการปลอมแปลงเอกสารเพื!อการเดิ นทาง รวมถึงมีส!ิ งผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดิ นทางอาจมีการเปลี!ยนแปลงได้ตามความจําเป็ นหรื อเพื!อ
ความเหมาะสมทัAงปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทัAงนีA การขอสงวนสิ ท ธิ ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถื อและคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ที!ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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