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เมืองไถจง–ไนทม์าเก็ตฟ๋งเจ่ีย-อาบน้ําแร ่ระดบั 5* 
 วดัจงไถชานซ่ือ 

ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซําจัง๋ 
หม ูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่+กระเชา้พาโนรามา 

ชิมชาอ ู่หลง 
เมืองไทเป-ศนูยป์ะการงัแดง – รา้นขนมพายสบัปะรด   

อนสุรณส์ถานวีรชนจงเรีย่ฉือ–พิพิธภณัฑก์ ูก้ง  
ตึกไทเป 101(รวมคา่ข้ึนตึก)- Duty Free 

อนสุรณเ์จียงไดเช็ค-วดัหลงซาน-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง  
นัง่รถไฟหวัจรวดส ูส่ถานีเถาหยวน 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ไทเป  –เมืองไถจง-ไนทม์าเก็ตฟ๋งเจีย่- แช่นํ้าแร ่5 ดาว 

06.00 พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

S สายการบิน  CHINA AIRLINES  เจา้หน้าท่ี คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อน

การเดินทาง 

08.25 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 066 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ระหวา่งการเดินทาง 

13.05 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ 

เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้ม มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน รอรบั 

บรกิารอาหารว่าง ใหท่้านไดล้ิ้มรสขนมเคก้และชาไขมุ่กไตห้วันตน้ตาํรบั ท่านละ 1 ชุด  

หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั  เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั  ระหวา่งทางใหท่้านได้

สมัผสัธรรมชาติและทศันียภาพของไตห้วนัตลอกสองขา้งทางท่ีรถวิง่ผ่าน  เมืองไถจง เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 

3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศนูยว์ฒันธรรม   
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ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไตห้วนั และยงัเป็นศนูยว์ฒันธรรมทางพุทธ

ศาสนาของไตห้วนั เมือง  ไถจง เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต   

เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจาํหน่าย เช่น อาหารทานเล่น

สไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดพบ 

คํา่  รบัประทานอาหาร คํา่ เมนูพิเศษ  สเต็ก+สลดับารไ์ม่อั้น 

 
หลงัอาหาร จากน้ัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ระดบั 5 ดาว  FRESH FIELDS HOTEL 5* ใหท่้านได้

พกัผ่อนซ่ึงในหอ้งพกัจะมี อ่างอาบนํ้าแรส่่วนตวั 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง วดัจงไถฉานซ่ือ- ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซาํจัง๋-หมู่บา้น 9 เผ่า+กระเชา้- 

                      ชิมชาอู่หลง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหาร นําท่าน นําท่านเดินทางสู่ วดัจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัท่ี ทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั งบประมาณสรา้ง

กวา่หม่ืนลา้นบาท มีความสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสรา้งแข็งแกรง่

มาก เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสบูหมู่บา้นหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วดัน้ี

กลบัไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก มีหอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสง ฆไ์ด้

ศึกษาพระธรรม  จากน้ัน                                         

นําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน

สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมนูเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึง  การท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งข้ึน

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความ

หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสงูระดบั 600-2000 เมตร มีความยาว 33

กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์

เส้ียว ซ่ึงเป็น ท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” จากน้ันนําท่าน นมสัการอฐิัของ พระถงัซาํจัง๋ ท่ีได้

อญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี 
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 หลงัอาหารนําท่าน  เดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมเกา้ชนเผ่า นํา

ท่านนัง่กระเชา้ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มีความยาว 1.5 กม. และมี

ความสงู 150 เมตร  จากพ้ืนผิวทะเลสาบ ซ่ึงจะเช่ือมต่อกบัศนูย์

ขอ้มลูของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา และยงัสามารถเช่ือมต่อไปยงัสวน

สนุกหมู่บา้นวฒันธรรมเกา้เผ่า  ซ่ึงเป็นสวนสนุกท่ีเป็นท่ีนิยมอีกดว้ย

หลงัจากน้ันนําท่าน ชิมชาอู่หลง ท่ีมีช่ือเสียงของไตห้วนั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟต ์สุก้ี ชาบู ชาบู ไตห้วนั  

 
หลงัอาหาร  นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั CITY RESORT 4* www.cityresort.com/tw 

 
 

วนัท่ีสาม เมืองไทเป–ศูนยป์ะการงัแดง-รา้นขนมพายสบัปะรด-อนุสรณส์ถานวีรชนจงเรี่ยฉือ–พิพิธภณัฑกู์้

กง-ตึกไทเป 101 (รวมบตัรข้ึนตึก)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป จากน้ันนําท่าน ชมศูนยป์ะการงัแดง เป็นศนูยป์ระการงัแดงท่ีใหญ่

ท่ีสุดของโลก ซ่ึงประการงัแดงถือเป็นอญัมณีชั้นสงูและเป็นท่ีแพรห่ลายของชาวไตห้วนั มีพลงัพิเศษช่วยในการ

ปรบัสมดุลในรา่งกาย ปะการงั   แดงจะมีอยูม่ากท่ีสุด  เกาะโอกินาวา่ของญ่ีปุ่น และชายฝัง่แถบประเทศอิตาลี

และโครเอเชียเท่าน้ัน ซ่ึงปะการงัแดงน้ีจะอาศยัอยูใ่ตท้ะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัสาํหรบั

ราชวงศแ์ละเหล่าบรรดาขุนนางจากน้ันใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั พายสบัปะรดท่ี

ข้ึนช่ือ และขนมอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ี รา้นขนม เหวยเก๋อ เพ่ือเป็นของฝาก   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางถึง  อนุสรณส์ถานวีรชนจงเลียฉือ สรา้งข้ึนเพ่ือ

ระลึกถึงวรีชนของจีน จาํนวน 330,000 คน ท่ีสงัเวยชีวติในช่วง สงครามจีน-ญ่ีปุ่น 

และสงครามกลางเมือง  ของประเทศจีน  มีการจดัพิธีสกัการะ โดย ทหารจะแต่ง

เคร่ืองแบบและเดินสบัเปล่ียนเวรยามทุกชัว่โมง เร่ิมตั้งแต่เวลาตั้งแต่ 9.00 น. 

เป็นภาพท่ี ดึงดดูนักท่องเท่ียวจาํนวนมากใหม้า 

 

http://www.cityresort.com/tw
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ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก   หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑกู์ก้ง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงานทาง

ศิลปะของจีนโบราณ ท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 5000 ปี ซ่ึงของลํ้าค่าทางประวติัศาสตรมี์อยูท่ี่น่ีจาํนวนมากกวา่ 

620,000 ช้ินจากทุกราชวงศข์องจีน  จนตอ้งหมุนเวยีน

ออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5000 ช้ิน) จะหมุนเวยีนทุก 3

เดือน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองสาํริด

ต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุ และงานศิลปะ 

ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยา

ทองแบบอิสลามิค 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ อูเ๋จีย่วภตัตาคารสองรอ้ยลา้น  เมนู อาหารจีนพ้ืนเมือง 

                              
หลงัจากรบัประทานอาหาร  นําท่านข้ึน ตึกไทเป 101 นวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพทาง เทคโนโลยี

ของไตห้วนั สญัลกัษณ์   ของเมืองไทเปมีความสงูถึง 508  เมตร ไดร้บัการ

ออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนัภายใน ตวัอาคารมี ลกูตุม้ขนาดใหญห่นัก

กว่า 660 ตนัทาํหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือน ของ  แผ่นดินไหว และ มีการตั้ง

ระบบป้องกนัวิ นาศกรรมทางอากาศ  อยา่งดี ตวัอาคารมองดู คลา้ยปลอ้งไผ่ 8  

ปลอ้งตอ่กนั และยงัมีลิฟทท่ี์ เร็วท่ีท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อ

นาที  ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด ์แนมช่ือดงั  หลงัจากน้ัน นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั  FULLON 
SHENKENG HOTEL 4* หรือ เทียบเท่า http://shenkeng.fullon-hotels.com.tw ใหท่้านได้

พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี  DUTY FREE- อนุสรณเ์จยีงไคเชค-วดัหลงซานซ่ือ-ช็อปป้ิงซีเหมินติง-นัง่รถไฟหวั     
                     จรวดสู่สถานีเถาหยวน-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหารนําท่านชม หลงัจากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้

แบรนดเ์นมชั้นนําใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย  จากน้ันนําท่าน เดินทางถึง อนุสรณส์ถาน  เจยีงไคเช็ค ซ่ึงเป็น

แหล่งรวมรปูภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล  เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงั

เป็นลกูศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้ว 

http://shenkeng.fullon-hotels.com.tw/
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มาสู่ตาํแหน่งผูนํ้าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค  

ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดกาํแพง 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วดัหลงซนัซ่ือ หรือ "วดัเขามงักร"  เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่ 240 ปี ถกู

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี2วดัหลงซนัซ่ือถกูท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดร้บั  

ความเสียหายยบัเยนิ แต่ปรากฏวา่  "พระโพธิสตัวก์วนอิม" ท่ีสถิตอยูด่า้นในน้ันกลบัไม่ไดร้บัความ

เสียหายเลย ยิง่ทาํใหผู้ค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากข้ึนๆในทุกวนั จากน้ัน ชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมิ

นติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ 

กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั  รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น แต่ในส่วนของ

ราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถกูท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากน้ันนําท่าน นัง่รถไฟหวัจรวด 

ความเร็วสงู (เหมือนกบัชินคนัเซ็นท่ีประเทศญ่ีปุ่น)  ซ่ึงเป็นรถไฟความร็วสงูแหง่ท่ีสอง ของเอเซียไดเ้ร่ิมเปิด

ดาํเนินการเม่ือเดือนธนัวาคม 2006 ท่ีผ่านมาน้ีเอง ซ่ึงทาํความเร็วได ้  300 กม./ชม. และมีความ  ทนัสมยั

สะดวกสบายท่ีสุด เดินทางสู่ สถานีเถาหยวน  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีกวางตุง้ 

หลงัอาหาร นําทุกท่านเดินทาง สู ่สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

22.50 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 065 

00.35  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

             $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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เง่ือนไขและราคา 

เดอืน 
 

วนัที ่
 

ราคาผูใ้หญพ่กั 
2ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

มถินุายน 
2557 

4-7 
13-16 
20-23 
26-29 

28,900 27,900 26,900 5,900 

กรกฎาคม 
2557 

03-06 
10-13 
17-21 
24-27 

28,900 27,900 26,900 5,900 

 

ราคาน้ี รวมภาษีนํา้มนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันท่ี  15  พฤษภาคม 

2557 ทางบรษิทัฯ  จะเรยีกเก็บตามจรงิ** 

** ออกเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป  โดย มีหวัหนา้ทวัร ์
อัตรานีร้วม 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และคา่ประกนัภยัการบิน 
- คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  
- คา่พาหนะนําเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
- คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมทกุมือ้ดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
- คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
- คา่ระวางกระเป๋าเดินทางนํา้หนกัไมเ่กินท่านละ 20 ก.ก. 
- คา่มคัคเุทศก์มืออาชีพ และหวัหน้าทวัร์ นําเท่ียวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้นีย้่อมอยู่ในข้อจํากดั 
   ท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต * 
- คา่วีซา่ไต้หวนั ท่านละ 1,500 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทกุชนิด (ไมร่วมภาษีนํา้มนัท่ีมีการ เปลีย่นแปลง) 

- คา่ทิปไกด์และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 600  NTD / คน /ทริป  

- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท์ทางไกล, คา่มินิบาร์ในห้องพกั, คา่ซกัรีด ฯลฯ 

เง่ือนไขในการสาํรองท่ีน่ัง  
- กรุณาจองลว่งหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวี ซา่สว่นท่ีเหลอืชําระ 

  ก่อนการเดินทางไม ่น้อยกวา่ 14 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทาง 
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- ในการยื่นขอวีซา่ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทกุๆ ทา่น กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีระบ ุพร้อม   สง่   

    มอบเอกสาร ประกอบการยื่นวีซา่ ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถาน 

   ฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนมุตัิวีซา่ของทา่นได้ และทา่นจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากต้องการยื่นวีซา่อีกครัง้หนึง่) 

การยกเลิก 
* สาํหรับผู้ โดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการเดินทาง  

* ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด ยกเว้นมดัจํา 

* ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 ขึน้ไป ขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินในทกุกรณี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีต้องทําวีซา่ 

หมายเหตุ 
* บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

* บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ 

  ควบคมุของทางบริษัทฯหรือ คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้ายการสญูหาย ความลา่ช้าหรือ จาก 

   อบุตัิเหต ุตา่งๆ 

* หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ี  

  ทา่นได้ชําระ ไว้ แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ    

   เอกสารเดินทาง ไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน  ๆ

* ราคานีค้ิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจบุนั ซึง่หากมีการปรับราคาสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะ 

   ปรับราคาขึน้ตามจริง 

* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจาก สาย  

  การบิน บริษัขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทน ให้ 

  แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

* มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลง  

  นามโดยผู้มีอํานาจ ของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง สาย 

   การบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวน สทิธิ์การจดัหานี ้โดยไม่

แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 
เอกสารย่ืนวีซ่า 
1. หนงัสือเดนิทาง อายเุหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดนิทาง  
2. รูปถ่าย 2นิว้ 2 รูป อายไุมเ่กิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแวน่ตาดํา พืน้หลงัสีขาวหรือฟ้า  
3. สําเนาบตัรประชาชน หรือ สจูิบตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกลุ (ถ้ามี )  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
5. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจําเทา่นัน้ (ปรับบญัชียอดลา่สดุย้อนหลงั 6  เดือน)ทกุหน้าทกุแผน่  
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6. หนงัสือรับรองการทํางาน / การเรียน  เป็นภาษาองักฤษ  
     - ลกูจ้าง : ระบวุนัท่ีเร่ิมทํางาน, ตําแหนง่, อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ 
     - เจ้าของบริษัท : หนงัสือรับรองบริษัท อายไุมเ่กินกวา่ 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออกถึงวนัท่ีเดนิทาง  
     - นกัเรียน /นกัศกึษา (อาย ุ16 ปีขึน้ไป ) : หนงัสือรับรองจากทางสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ  
       (อาย ุต่ํากวา่ 16 ปี)   
        : สมดุรายงานผลการเรียน หรือ บตัรประจําตวันกัเรียน  
7. สําเนา ทะเบียนสมรส / สจูิบตัรลกู กรณีไมไ่ด้ทํางานให้สามีทําหนงัสือรับรองการเป็น ภรรยาและรับรอง คา่ใช้จา่ย  
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ ( ถ้ามี )  
9. กรณี เดก็ อายไุมถึ่ง 20 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องใช้สําเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้านของบดิา  
    มารดา ด้วย อยา่งละ 1 ชดุ และต้องไปแจ้งกบัทางอําเภอเพ่ือทําหนงัสือยินยอมให้ลกูเดนิทางไปตา่งประเทศ  
10.. ใบกรอกประวตัิสว่นตวั สาํหรับกรอกวีซา่ออนไลน์ เร่ิม 1 เมษายน 2555 

        หมายเหต…ุทา่นใดมีซองใสพ่าสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน สง่เลม่มายงับริษัทเพ่ือยื่นวีซา่ 

        เพ่ือเป็นการป้องกนัการสญูหาย เน่ืองจากขณะยื่นเลม่เข้าสถานทตู ทางสถานทตูจะต้องให้เอา 

        ซองท่ีใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น   

คุณสมบัตขิองผู้ท่ีไม่ต้องย่ืนขอวีซ่าไต้หวัน 
1. ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2552 ผู้ ถือหนงัสือเดนิทางของประเทศไทยท่ีมีวีซา่ (หรือสิทธิการพํานกัถาวร) ของประเทศใด  
    ประเทศหนึง่คือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ อีย ู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ท่ียงัไม่ 

หมดอาย ุสามารถเดนิทางเข้าประเทศไต้หวนัได้ โดยไมต้่องย่ืนวีซา่ไต้หวนัและสามารถพํานกัอยูใ่นประเทศ ไต้หวนัได้ไม่  
เกิน 30 วนั  

2. ผู้ ถือหนงัสือเดนิทางไทยดงักลา่วข้างต้น สามารถขอหลกัฐานการเข้าไต้หวนัได้ทางเว็บไซต์  
http://immigration.gov.tw และนําหลกัฐานท่ีได้รับแสดงตอ่สายการบนิและเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง   
ของไต้หวนั (กรณีท่ีผู้แสดงหลกัฐานแตไ่มส่ามารถแสดงวีซา่ของประเทศดงักลา่ว ในข้อท่ี 1จะถกูปฏิเสธการเข้าไต้หวนั)  

3. คณุสมบตัิของผู้ยื่นขอหลกัฐานทางเว็บไซด์ มีดงันี:้  
 
 
3.1 เป็นผู้ ถือหนงัสอืเดินทางไทยท่ีมีอายเุหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (ไมร่วมเอกสารการเดินทางอ่ืนๆท่ีมิใช่พาสปอร์ต)  

3.2 เป็นผู้ ท่ีไมเ่คยได้รับการวา่จ้างไปใช้แรงงานในไต้หวนัมาก่อน  

3.3 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารเรือขากลบัหรือ จดุหมายถดัไปพร้อมวีซา่ท่ียงัมีอายแุละระบวุนัเดินทางและ เท่ียวบินหรือเท่ียวเรือ 

     อยา่งชดัเจน  

3.4 ไมเ่ป็นผู้ เคยมีประวตัิเป็นผู้ไมพ่งึประสงค์ของสาํนกัตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั  

       การขออนญุาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนญุาตเข้าเมืองทาง  

       อินเทอร์เน็ต โดยทําการตรวจเช็คคณุสมบตัิของทา่นก่อนดงันี：้ 

1. คณุสมบตัิทัว่ไป (ต้องครบทกุประการ)  
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• หนงัสอืเดินทางไทยท่ียงัมีอายเุหลอือยูไ่มน้่อยกวา่ 6 เดือน (ระยะเวลานบัจากวนัท่ีจะเดินทางถึงไต้หวนั ไมใ่ช ่

   วนัท่ีขออนญุาตทางอินเทอร์เน็ต)  

    • ต้องมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  

    • ต้องเป็นผู้ ท่ีไมเ่คยได้รับการวา่จ้างไปใช้แรงงานในไต้หวนัมาก่อน  

2. คณุสมบตัิพิเศษ (ปัจจบุนันีม้ีเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี)้  

     ปัจจบุนัเป็นผู้ ท่ี  

     (ก)ได้รับอนญุาต (มีสทิธิ) พํานกัถาวร หรือ  

     (ข) ผู้มีวีซา่เข้าเมืองซึง่ยงัไมห่มดอายขุองประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ 

           หรือ เชง เกนสหภาพยโุรป ประเทศใดประเทศหนึง่  

        • ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หากไมม่ีจะถกูปฏิเสธเข้า 

           เมือง 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือไทยใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการยื่นวีซ่า

ของทา่น   เน่ืองจากมีความจาํเป็นตอ้งกรอกในขอ้มูลการขอวีซ่า 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ....................................................................................... ......................... 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ..................................................... ........................ 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ......................................................................................................................... .......................... 

4.ช่ือ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา............................................................................ 

5.ช่ือ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารรดา.................................................................. 

6. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................................ ........................ 

...................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................................................  

โทรศพัทบ์า้น ........................................................................  มือถือ .....................................................................................  

7. อาชีพปัจจุบนั ..................................................................... ตาํแหน่ง .......................................................... ...................... 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือร้านคา้ ............................................................ ท่ีอยู ่................................................... ....................... 

.................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ...............................................................................  โทรสาร ...................................................................  

8. สถานภาพ   (........) โสด    (........) สมรส     (........) หยา่     (.......) ม่าย     (.......) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (......) แยกกนัอยู่ 

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ..........................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................................  

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) .........................................................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์บา้น ...............................................................................  มือถือ ........................................................................  

9. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพนัธ์ ...................................................  

 ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพนัธ์ ...................................................  

 ช่ือ-นามสกุล ...............................................................................   ความสัมพนัธ์ ..................................................  

10. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ........................................................................................  

ท่ีอยู ่.............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์................................................ 

โทรศพัท ์..................................................... 

11.ช่ือโรงแรมหรือท่ีพกัท่ีไตห้วนัพร้อมเบอร์โทรศพัท.์........................................................................................................  

...............................................................................................................................Tel………………………………………  
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