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 Charming
4D3N

แช่ นํา แร่ ระดับ  ภายในห้ องพัก

เดินทาง 14-17 เมษายน 2561

30,900
ราคาพิเศษ

นัง กระเช้า Panorama ชมวิวทะเลสาบ หมู่บา้ นวัฒนธรรมและส่ วนสนุก 9 ชนเผ่า

วันแรก
05.30 น.

08.35 น.
13.15 น.

วัน เสาร์ ทีD 14 เม.ย. 61

กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง
ตึกไทเป101 (รวมค่ าขึน ตึกชัน 89)
พร้อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์
S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียD วบินทีD
CI 838 (บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องระหว่างการเดินทาง)
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ (บริการอาหารว่ าง ชานมไข่ มกุ + ขนมเค้ ก)
จากนั8นนําท่านเดินทางไปชม พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีเก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณทีมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึงของลํ8าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยูท่ ีนีจาํ นวนมากกว่า 620,000
ชิ8นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึงหนึงชุด 5000 ชิ8น) จะหมุนเวียนทุก 3
เดือน ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาดเครื องปั8 นดินเผา เครื องทองสําริ ดต่างๆเครื องถมของจีน เหมาะกับท่านทีชอบ
โบราณวัตถุและงานศิลปะเป็ นอย่างมาก จากนั8น นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่ าขึน ตึกชัน 89)
สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมี
ความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่
หนักกว่า 660 ตัน ทําหน้าทีกนั การสัน สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั8งระบบป้ องกันวินาศกรรม
ทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็ วด้วยความเร็ ว 1,010
เมตรต่อนาที

คําD

รับประทานอาหารคําD ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษพระกระโดดกําแพง
หลังจากนั8น นําท่านเดินทางสู่ทีพกั TAO GARDEN HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน

วันทีสD อง

วันอาทิตย์ ทีD 15 เม.ย. 61

เช้ า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพD กั
หลัง อาหารนําท่ า น ล่ อ งเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริ ยัน จัน ทรา ซึ ง มี ค วามงดงามราวกับ ภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ ง รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนนํ8าสู่ ยอดเขา ทีนับจาก
ความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบทีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทํา
ให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี8 ยว ซึ งเป็ นที มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา” จากนั8นนําท่าน นมัสการรู ปปันของพระถังซัมจังa ทีได้อญั เชิญประดิษฐานกลับมาทีวัดเสวียนก
วง เมือปี ค.ศ. 1965 นําท่านนมัสการศาลเจ้ าขงจืdอและศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ งถือเป็ นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซือสัตย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษปลาประธานาธิบดี

เทียD ง

เมืองไถจง-เมืองหนานโถว-ล่ องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา
วัดพระถังซัมจังa -วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้ าชนเผ่า-นัDงกระเช้ าพา
โนรามาชมวิว

คําD

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื องเล่นทีมีอยู่
มากมายในสวนสนุก เครื องเล่นไฮไลท์ของทีนีคือ UFO และยังมีเครื องเล่นอืนๆอีกมากมายให้ท่านได้
สนุกกัน อย่างเต็มอิม จากนั8นนําท่าน นัDงกระเช้ าลอยฟ้าชมวิวมุมสู งของทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ งต้อง
ข้ามภูเขาทีมีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ช8 นั สุ ดยอดของทะเลสาบสุ ริยนั จันทราจาก
มุมสูง ซึงจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยนั จันทราได้เกือบทั8งทะเลสาบ
รับประทานอาหารคําD เมนูอาหารจีนพืน เมือง
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ฟาร์มชิงจิ8ง เพือนําท่านเข้าสู่ทีพกั SWEDEN HOLIDAY 3+* หรื อ
เทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็ก 1 ใบ สําหรับพักค้ างคืนโรงแรม
บนเขา)

วันทีสD าม

วันจันทร์ ทีD 16 เม.ย. 61

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพD กั

เทียง

คําD

ฟาร์ มแกะชิงจิง +CINGJING SKYWALK-ชิมชาอู่หลงหมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจียD ไนท์ มาร์ เก็ต-แช่ นาํ แร่ ระดับ5ดาว
ภายในห้ องพัก

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มแกะชิงจิง ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์ มและ
ใกล้ชิ ด ธรรมชาติ ที น่ า รื นรมย์ บรรยายกาสที เ งี ย บสงบและภู มิ ทัศ น์ ที ส วยงาม ที นี จึ ง ได้ชื อ ว่ า
“สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมาย จากนั8นนําท่านเดินทาง
ชม CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้ าชิงจิ8ง)ทีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับนํ8าทะเล
เพือ ให้ทุก ท่ า นได้เ ดิ น ชมภาพบรรยากาศ และสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ และทัศนี ยภาพที
สวยงาม จากนั8นนําท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุด์ ี ทีปลูกบนภูเขาสูงอันขึ8นชือและมีคุณภาพของไต้หวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร เมนูพเิ ศษสุ กชี าบู ชาบู สไตล์ ไต้ หวัน
หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองไถจง ซึ งตั8งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เดินทางสู่ หมู่บ้าน
สายรุ้ ง หมู่บา้ นสายรุ ้งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิ มถูกสร้างขึ8นเพือเป็ นบ้านพัก
ทหาร แต่ภายหลังกลายเป็ นทีอยูอ่ ย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทําให้ตอ่ มา นายหวง หยุง ฝู (Huang
Yung-fu) ทหารผ่านศึ กที จึงได้สร้างภาพวาดทีถือเป็ นส่ วนหนึ งของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที สวยงาม
และยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสี สันของภาพวาด ที เริ มจากบ้านหลังหนึ งไปสู่ บา้ นอีกหลายๆหลังใน
เขตหมูบ่ า้ นสายรุ ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกียวกับบุคคลทีมีชือเสี ยงในทีว,ี พืชสัตว์ นก, กระบือ และ
คนพื8นเมือง เป็ นต้น จากนั8นนําท่าน ช้อปปิ8 ง ตลาดฝงเจียD ไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดทีมีชือเสี ยงของเมืองไถ
จงและเป็ นถนนคนเดินทีมีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ8 งตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารคําD ณ ร้ านอาหาร เมนูพเิ ศษสเต็กจานร้ อน+สลัดบาร์
จากนั8น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกั FRESH FIELDS 5* แช่ นาํ แร่ 5 ดาวส่ วนตัวภายในห้ องพัก

วันทีสD ีD

เย็น

ไทเป-ร้ านพายสับปะรด-Cosmeticshop-ศู นย์ สร้ อยGermanium
อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพD กั
นําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพือนําท่านเดินทางสู่ ร้ านขนมพายสับปะรด ชือดังให้ทุกท่านได้เลือกซื8อ
ของฝากอันขึ8นชือของไต้หวัน นําท่าน ช้ อปปิ งเครืDองสําอางค์ ทีได้รับความนิยมหรื อรวมทั8งพวกยา/
นํ8ามันและยานวดทีข8 ึนชือของไต้หวัน จากนั8นนําท่าน ชมศู นย์ Germanium ซึงเป็ นสร้อยทีมีพลังพิเศษ
ช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชืน
ลดอาการปวดเมือย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร เมนูเสีDยวหลงเปา
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ซึงเป็ นแหล่งรวม รู ปภาพ สิ งของต่างๆ ทีเป็ น
ประวัติแทบทั8งหมดเกียวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั8งแต่สมัยทียงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่าน
ได้กา้ วมาสู่ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศ จากนั8นนําท่าน ช้ อปปิ งตลาดซีเหมินติง หรื อทีคนไทยเรี ยกว่า สยามส
แควร์เมืองไทย มีท8 งั แหล่งเสื8 อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนทีท่านรัก รองเท้ายีห อ้
ต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญีปนรวมทั
ุ่
8 งยีห อ้ ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas,
Nike แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไต้หวันจะมีราคาถูกกว่า ให้ท่านช้อปปิ8 งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
หมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร อาหารจีนพืน เมือง เมนูพเิ ศษ ขาปูอลาสก้ า

23.00 น.
02.00+1 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียD วบินทีD CI 837
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เช้า

เทียD ง

วันอังคารทีD 17 เม.ย. 61

#####################################################################################

เงือนไขและราคา
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตํDากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตํDากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตํDากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่ านเดีDยว จ่ ายเพิมD

14 -17 APRIL ’18

30,900

30,900

30,900

29,900

4,000

**กรุณาอ่ านสักนิดก่ อนจอง เนืองจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั8น สามารถใช้ได้เพียง
หนังสื อเดินทางทัว ไปเท่านั8น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า
เนืองจากหนังสื อเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้ องยืนD วีซ่าเท่ านันถึงจะสามารถเข้ าไต้ หวันได้ ) หากท่าน
ใดส่งสําเนาหนังสื อเดินทางให้กบั บริ ษทั ในวันจองทัวร์ และหากวันทีเดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสื อเดินทางเล่มทีให้สาํ เนา
กับทางบริ ษทั ไว้หรื อนําหนังสื อเดิ นทางประเภทอืนมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า และถ้าหากหนังสื อ
เดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง และหน้าว่างไม่ถึง5หน้า ทางบริ ษทั จะมิรับผิดชอบ

ใดๆ หากท่านโดนปฏิ เสธจากทางสายการบิ นหรื อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั8งไทยและไต้หวัน จึ งเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่าน
รับทราบ และอายุของหนังสื อเดินทางต้องมากกว่า 180 วัน นับจากวันทีเดินทาง กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อ
เดินทางเพือผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
**ราคานี รวมภาษีนาํ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ ว หากมีการประกาศเพิมD ขึน
หลังจากวันทีD 01 มีนาคม 2561 ทางบริษัทฯ จะเรียก เก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่ านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้ าราชการ ไม่ ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าไต้ หวัน หากใช้ หนังสือข้ าราชการเดินทางต้ องยืนD วีซ่าเท่ านัน**
สําหรับผู้เดินทางทีอD ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่ างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิrทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิrในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัด หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิrในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิrในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวt โดยสารภายในประเทศหรื อออกตัวt โดยสารเอง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั8ง มิฉะนั8นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั8งสิ8น
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียD นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทังนีข นึ อยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไD ม่ สามารถคาดการณ์ ไว้ ล่ วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีร วม
1. ค่าตัวt เครื องบิน ชั8นประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชาํ นาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ( 2 ท่ าน ต่ อ 1 ห้ อง )
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการทีระบุ
7. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํา หนักรวมไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขของ
กรมธรรม์)

อัตราไม่ นรี วม
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริ ป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสงั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่านํ8าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กว่า 30 กิโลกรัม , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีชาํ รุ ดหรื อของมีคา่ ทีสูญ
หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมนํ8ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึ8นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน กรณี ประกาศให้กลับมายืน วีซ่าอีกครั8ง (เนืองจากรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าสําหรับคน
ไทยผูถ้ ือหนังสื อเดินทางธรรมดา ถึงวันที 31 กรกฎาคม 61) ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม 1,700 บาท สําหรับการยืน ขอวีซ่า
เงือD นไขในการสํารองทีนD ัDง
- กรุณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระงวดแรก 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทําการจอง พร้ อมสําเนา
หนังสือเดินทาง ทีมD อี ายุเหลือมากกว่ า 180 วัน นับจากวันทีเD ดินทาง กรณี ลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน
ทางบริ ษทั ขอสงวนการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
-งวดทีสD อง ก่ อนเดินทาง 20 วัน
* เมืDอท่ านชําระเงินไม่ ว่าจะทังหมดหรือมัดจํา ทางบริษทั ฯถือว่าท่ านยอมรับเงือD นไขและข้ อตกลงต่ างๆทีDได้ระบุไว้ทังหมดนีแ ล้ว

การยกเลิกสําหรับการจอง
* สําหรับผูโ้ ดยสารทีทาํ จองกับทางบริ ษทั ฯ หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ8นไป คืนเงินทั8งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ8นไป คืนเงินทั8งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ8นไป ขอสงวนสิ ทธิrคืนเงินในทุกกรณี
* กรณี เปลียนวันเดินทาง กรุ ณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิ ทธิrการเปลียนวัน
เดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิrยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรื อคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น8 ี
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท8 งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึงได้ชาํ ระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้
ถ้าต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิrทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น8 ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้ อมูลเพิมD เติมเรืDองตัวa เครืDองบิน

- ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลียนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินและบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ การจัดทีนงั ของกรุ๊ปนั8นเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึงทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาํ เนินการออกตัวt เครื องบินไปแล้ว (กรณี
ตัวt REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั8น
ข้ อมูลเพิมD เติมเรืDองโรงแรมทีพD กั
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ8นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิrในการปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรื อสาย Lan บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ8าร้อน บริ การให้ฟรี
หากท่ านเดินทางเป็ นครอบครัว
กรณี ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุทีมีโรคประจําตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท8 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 (สําหรับท่านทีมีหนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน วีซ่าด้วย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 6 หน้า
2.รู ปถ่าย
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ8ว จํานวน 2 ใบ
- ใช้รูปสี พ8นื หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน, สติกเกอร์ใช้ไม่ได้,
- ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ
3.หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนั ให้
เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
- หรื อรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณายืน ขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั8น)
- กรณี เป็ นพนักงาน
หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ มทํางาน

- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน พร้อมทั8ง
เซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั8น)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกาํ ลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั8งเซ็นชือรับรองสําเนา
5. สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร และสําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณา
เซ็นชือรับรองสําเนาทุกฉบับ
- กรณี ทีเด็กอายุตาํ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึง และต้องทําจดหมายชี8แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร พร้อมทั8งแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ 8 นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั8งบันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ืน จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ 8 นั เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณี สมรสแล้ว
สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั8งเซ็นชือรับรองสําเนา
- กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ8นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้ อความซึDงถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู้มเี กียรติทรีD ่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทีท่องเทียวพร้อมทั8งการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั8งนี8 ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายทีเกิ ดจากโรงแรมที พกั ยานพาหนะ, อันเนื องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที ยวทั8งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกัน
อุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯทีรับประกันในกรณี ทีผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศ เนื องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่
ปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื8นที มีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดิ นทาง รวมถึงมีสิ งผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดิ นทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ นหรื อเพือ
ความเหมาะสมทั8งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั8งนี8 การขอสงวนสิ ท ธิ ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถื อและคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ทีร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

