วันแรก กรุงเทพ - ไต ้หวัน

ั .
- เถาหยวน -โรงแรมทีพ
่ ักผ่อนตามอัธยาศย

17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้
4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบิน TRANSASIA เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
20.05 น. ออกเดินทางสูก่ รุงไทเปโดยสายการบิน
TRANS ASIA  เที่ยวบินที่ GE 868
00.40 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว
โรงแรมพักที่
: CITY SUITES TAOYUAN GATEWAY หรือเทียบเท่า www.citysuites.com.tw/

ว ันทีส
่ อง

ื่ -ว ัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุรย
ว ัดจงไถฉานซอ
ิ ันจ ันทราิ ชาอูห
้ อี้
ว ัดพระถ ังซามจง๋ ั -แวะชม
่ ลง-เจีย

เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
ต่อด้วย เดินทางมุง่ หน้าสู่
วัดจงไถฉานซื่อ ซึง่ วัดแห่งนี้ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ น
ศาสนาสถานทีย่ ง่ิ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัด
มหายานทีธ่ เิ บตจากนัน้ นําท่านสู่เมืองไถหนาน
ต่อด้วย
นําท่านเดินทางไปกราบไหว้สง่ิ ศักดิ์สทิ ธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ ซึง่ หมายถึง
ศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซือ่ สัตย์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวทีต่ งั้ อยู่หน้าวัดซึง่ มีมลู ค่าถึงตัวละ 1 ล ้าน
เหรียญไต้หวัน
เที่ยง
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารพิเศษ สุก้ ชี าบู ชาบูท่ขี ้ ึนชื่อของไต้หวัน หลังอาหาร
นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ซึง่ ได้รบั การกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัง้ อยูในเขตของซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรียซึง่ ทางการ
ท่องเทีย่ วไต้หวันได้ก่อตัง้ ขึ้นเมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่ บูรณะเมืองจากแผ่นดินไหว
ครัง้ ใหญ่เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํา้ สู่ยอด
เขาทีน่ บั จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบทีม่ ี
ภูเขาสลับซับซ้อนล ้อมรอบ ลักษณะภูมปิ ระเทศทีโ่ ดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล ้าย
พระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึง่ เป็ นทีม่ า ของนามอันไพเราะว่า “สุรยิ นั จันทรา” ให้
ท่านดืม่ ดํา่ กับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุรยิ นั จันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดแห่ง
เดียวของไต้หวัน นําท่านขึ้นสู่วดั เสวียนจาง นมัสการอัฐขิ อง พระถังซามจัง๋ ทีไ่ ด้อญั เชิญ
อัฐธิ าตุกลับมาทีว่ ดั เสวียนกวง เมือ่ ปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง เจี้ยอี้ ระหว่างทาง
แวะชิมชาอู่หลงทีข่ ้นึ ชื่อของไต้หวัน
เย็น
 บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง หลังอาหาร
จากนั้นนํ าท่านเข้าโรงแรมพักที่
: MAISON DE CHINE CHIAYI หรือเทียบเท่า
www.chiayi.maisondechinehotel.com
ั - สวนสน 1000 ปี -ไทเป -ร้านขนมพายสปปะรดั
ว ันทีส
่ าม อุทยานแห่งชาติอาหลีซน
ื่ หลินไนท์มาเก็ต
ซอ

เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านสู่ อุทยานอาหลีซนั (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ี ชื่อเสียงทีส่ ุดของเกาะไต้หวัน ตัง้ แต่สมัยทีญ
่ ่ปี ่ นุ ยังปกครองอยู่
มีทงั้ นักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทีน่ ่ี เนื่องจาก
มีธรรมชาติทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ป่ าไม ้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาทีอ่ น่ื เปรียบไม่ได้
จึงไม่น่าแปลกใจเลยทีค่ รัง้ หนึ่งในชีวติ ต้องมาเยือนนําทุกท่าน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี
ทิวสนตัง้ เรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติทส่ี วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความ
ทรงจําอย่างหาทีเ่ ปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมืองหลังอาหาร มุ่งหน้าสูเ่ มืองไทเป

ต่อด้วย นําท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สบั ปะรดและขนมอืน่ ๆ
อีกมากมายที่
ร้านขนมเหว่ยเก๋อ นําทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตทีม่ ี
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในเมืองไทเป ซึง่ แบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหาร
พื้นเมืองทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของไต้หวันคือ เต้าหูเ้ หม็น หากใครไปไต้หวันแล ้ว ไม่ได้ล้มิ ลองรสชาติของ
เต้าหูเ้ หม็น ก็ถอื ว่าไปไม่ถงึ ไต้หวัน และยังมีเครื่องดืม่ อีกชนิดทีม่ ตี น้ กําเนิดทีไ่ ต้หวันคือ
ชานมไข่มกุ ส่วนตลาดคนเดินก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิดตัง้ แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทงั้ สินค้า
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยทีร่ องเท้าาใบ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย
ประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานําทุกท่าน
เย็น
 บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษเสียวหลงเปา หลังอาหาร
จากนั้นนํ าท่านเข้าโรงแรมพักที่ : LEALEA GARDEN HOTELS หรือเทียบเท่า ww.lealeahotel.com/taipei/
้ จุดชมวิวไทเป 101 รวม
ว ันทีส
่ ี่ ศูนย์ประการ ังแดง - จงเรีย
่ ฉือ-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กก
ู ้ ง -ขึน
้ ปปิ้ งซเี หมินติง-โรงแรมพ ักผ่อนตามอธ ัยาศย
ั
้ ตึก-ชอ
บ ัตรขึน

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ต่อด้วย

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ชม ศูนย์ปะการังแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของโลก ซึง่ ปะการังแดงถือ
เป็ นอัญมณีชนั้ สูงและเป็ นทีแ่ พร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึง่ ชาวไต้หวัน
นิยมนํามาทําเป็ นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมือ่ สวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพ
จิตใจได้ดว้ ย ซึง่ ปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่ก่ที ข่ี องโลก คือ ชายฝัง่ ภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึง่ มีอยู่มากทีส่ ุด
เกาะโอกินาว่าของญี่ป่ นุ และชายฝัง่ แถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านัน้ ซึง่ ปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก
ถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนํามาทําเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์
ชิง ในอดีตเป็ นเครื่องประดับสําหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชัน้ สูงได้
เวลาอันสมควร ต่อด้วย นําท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉื อ ท่านจะได้ ชมกองทหาร
ยามรักษาการโชว์ เปลีย่ นผลัดทีม่ คี วามเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน 3 ของ
โลกไม่แพ้พระราชวังบั ๊กกิ้งแฮม
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารร้านอูเ่ จี้ยวภัตตาคาร 200 ล้าน
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์กูก้ ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยู่ปกั กิ่งแต่
หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของลํา้ ค่าในพระราชวังกูก้ ง
ของปักกิ่งไว้ทงั้ หมดซึง่ ประเมินค่ามิได้และเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี กี ารจัดแสดงของลํา้
ค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งนี้มปี ระวัตยิ าวนานกว่า
5,000 ปี ชมของลํา้ ค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ ตราประทับ
ประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดย
หลักวิศวกรรมชัน้ เยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทือ่ นของแผ่นดินไหว และการ
ป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลฟิ ท์ทเ่ี ร็วทีส่ ุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่
ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งทีท่ นั สมัยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณ
ตึก101ช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนเนมชัน้ นําราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
**รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 **

เย็น
 บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุง้ หลังอาหาร
จากนัน้ เดินทางสู่
ย่านช้อปปิ้ งซีเหมินติง( สยามสแคว์แห่งไทเป ) อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทัง้ สินค้า
แฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
จากนั้นนํ าท่านเข้าโรงแรมพักที่ : LEALEA GARDEN HOTELS หรือเทียบเท่า
www.lealeahotel.com/taipei/

ว ันทีห
่ า้

เช้า
ต่อด้วย
ต่อด้วย

DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นําท่านช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ของปลอดภาษีเช่นนํา้ หอม,กระเป๋ า
นําท่านเดินทางสู่ “อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล ้ายวิหารเทียนถันทีป่ กั กิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่ ว้างขวาง
ทําให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้าง
อาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
เที่ยง
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหาร
ต่อด้วย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
16.30 น. เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน
TRANS ASIA  เที่ยวบินที่ GE 867
19.20 น.
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.



ไทไป-ไทจง -ทะเลสาบสุริยนั จันทรา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซนั 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TRANS ASIA
โปรโมชัน่ พิเศษ !! จํานวนจํากัด !!ไม่มีกระเป๋ าแจก
อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

01-05 พ.ค 57
09-13 พ.ค 57
4-8 / 25-29 มิ.ย 57
9-13/10-14 ก.ค 57
23-27 ก.ค 57
7-11 / 8-12 ส.ค 57
27-31 ส.ค 57

33,900
33,900
33,900
35,900
33,900
35,900
33,900

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
( เสริมเตียง )
33,900
33,900
33,900
35,900
33,900
35,900
33,900

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
( ไม่เสริมเตียง )
31,900
31,900
31,900
33,900
31,900
33,900
31,900

พักเดียว
จ่ายเพิม่
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
• ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
• ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
• ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ กู ระบุไว้ทกุ แห่ง
• ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทัง้ สองประเทศ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเทีย่ วตามรายการ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
• นํา้ ดืม่ วันละ 1 ขวด / ท่าน.
• ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํา้ หนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
หมายเหตุ. ในกรณีลูกค้ามีวซี ่าอเมริกาทีย่ งั ไม่หมดอายุ 10 ปี ลดทันที 1,500 บาท / ท่าน.
อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าทําพาสปอร์ต
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
• ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล ้วแต่ความพึง่ พอใจในการบริการของท่าน.
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถวันละ 150 NTD ต่อวันต่อท่าน
หมายเหตุ
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเลือ่ นการ
เดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ ่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน / ขอสงวนการเปลีย่ นแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า /
การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้อไม่ เทีย่ วตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ น่ื วีซ่าให้ เมือ่ ผลวีซ่าผ่านแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย
50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตัวเป็
๋ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้ ๆ
การชําระเงิน บริษทั ฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทัง้ หมดขอรับก่อนเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอืน่ ๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบตั เิ หตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการทีท่ ่านได้ชาํ ระไว้
แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสง่ิ ผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอน่ื
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ งั ่ บนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คดิ ตามราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัวเครื
๋ ่องบินปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะปรับราคาตัวเครื
๋ ่องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้
สําหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ น่ื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า สําหรับท่องเที่ยว
1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน) พร้อมสําเนา
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป
3. หลักฐานการทํางาน
• หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษทั
• ผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ
• นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสําเนาบัตรนักเรียน
4. สําเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผูย้ น่ื ขอวีซ่า *** จําเป็ นต้องมี***
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรติดต่อเขียนลงในสําเนาทะเบียนบ้าน
คุณสมบัตขิ องผูท้ ่ไี ม่ตอ้ งยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. ผูถ้ อื หนังสือเดินทางประเทศไทยทีม่ วี ซี ่า (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ป่ นุ อังกฤษ
อียู (Schengen Visa) และ นิวซีแลนด์ ทีย่ งั ไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและ
สามารถพํานักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์
https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application
และนําหลักฐานทีไ่ ด้รบั แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีทผ่ี ูแ้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวี
ซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. ต้องมีตวเครื
ั ๋ ่องบินหรือตัวเรื
๋ อขากลับ

หมายเหตุ.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.
***************************************************************************************************************

