วันแรก

กรุ งเทพ - ไต้ หวัน

- เถาหยวน -โรงแรมทีพ่ กั ผ่ อนตามอัธยาศัย.

17.30 น. สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น
4 ประตู 3 เคาท์ เตอร์ D
สายการบิน TRANSASIA เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสํ าหรับทุกท่ าน
TRANS ASIA  เทีย่ วบินที่ GE 868
20.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเปโดยสายการบิน
00.40 น. ถึงท่ าอากาศยานเมืองเถาหยวน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
โรงแรมพักที่
: CITY SUITES TAOYUAN GATEWAY หรือเทียบเท่ า www.citysuites.com.tw/

วันทีส่ อง วัดจงไถฉานซื่อ -วัดเหวินอู่ - ล่ องเรือชมทะเลสาปสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซามจัง๋ -แวะชิมชาอู่หลง-เจีย้ อี้
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวัดแห่ง
นี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนาสถานที่ยง่ิ ใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต จากนั้นนํา
ท่านสู่ เมืองไถหนาน
นําท่านเดินทางไปกราบไหว้ส่ิ งศักดิ์สิทธิ์
ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่ง
หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้า

แห่ งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
เทีย่ ง
 บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคารพิเศษ สุ กชี้ าบู ชาบูทขี่ ึน้ ชื่อของไต้ หวัน หลังอาหาร
นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ยซึ่งทางการ
ท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ยอด
เขาที่นบั จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้าย
พระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มา ของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา” ให้
ท่านดื่มดํ่ากับบรรยากาศริ ม ทะเลสาปสุ ริยนั จันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่ งเดียวของไต้หวัน
นําท่านขึ้นสู่วดั เสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง
เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง เจี้ยอี้ ระหว่างทางแวะชิมชาอู่หลงที่ข้ ึน
ชื่อของไต้หวัน
 บริการอาหารมือ้ เย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนพืน้ เมือง หลังอาหาร
เย็น
จากนั้นนําท่ านเข้ าโรงแรมพักที่
: MAISON DE CHINE CHIAYI หรือเทียบเท่ า
www.chiayi.maisondechinehotel.com

วันทีส่ าม อุทยานแห่ งชาติอาหลีซัน - สวนสน 1000 ปี -ไทเป
เช้ า

-ร้ านขนมพายสั ปปะรด- ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมง) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่
ญี่ปุ่นยังปกครองอยูม่ ีท้ งั นักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจใน
การสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ลําเนา
ไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรี ยบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
ต้องมาเยือนนําทุกท่าน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรี ยงตระหง่าน พริ้ วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติที่
สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรี ยบไม่ได้เวลาเดินทางลง
จากเขาอารี ซนั
เทีย่ ง
 บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพืน้ เมือง หลังอาหารนําท่ านกลับสู่ เมืองไทเป
นําท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สบั ปะรดและขนมอื่นๆอีกมากมายที่
ร้ านขนมเหว่ ยเก๋อ
นําทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง
ไทเป ซึ่งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อที่สุดของ
ไต้หวันคือ เต้ าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหูเ้ หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน
และยังมีเครื่ องดื่มอีกชนิดที่มีตน้ กําเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่ มุก ส่ วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลาย
ชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท้ งั สิ นค้าเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ โดยที่รองเท้าาใบ รองเท้า
กีฬายีห่ อ้ ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานําทุกท่าน
 บริการอาหารมือ้ เย็น ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษเสี ยวหลงเปา
เย็น
จากนั้นนําท่ านเข้ าโรงแรมพักที่ : FULLON SHENKENG หรือเทียบเท่ า

http://shenkeng.fullon-hotels.com.tw/
วันทีส่ ี่
ศูนย์ ประการังแดง - จงเรี่ยฉือ-พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง -ขึน้ จุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึน้ ตึก - DUTY FREE
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง-โรงแรมพักผ่ อนตามอธัยาศัย
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ชม ศูนย์
ปะการังแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็ นอัญมณี ช้ นั สูงและเป็ นที่
แพร่ หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่ างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนํามาทําเป็ น
เครื่ องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ กจ็ ะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจ
ได้ดว้ ย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยูม่ าก
ที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชีย
เท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยูใ่ ต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบ
ว่าเริ่ มมีการนํามาทําเครื่ องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็ น
เครื่ องประดับสําหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูงได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ ชมกองทหารยามรักษาการ
โชว์ เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน 3 ของโลกไม่แพ้พระราชวังบัก๊ กิ้งแฮม
เทีย่ ง
 บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ เสี ยวหลงเปา
นําท่านช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ของปลอดภาษีเช่นนํ้าหอม,กระเป๋ า
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ักกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวัน เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปักกิ่งไว้
ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของลํ้าค่า
เป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งนี้มีประวัติยาวนาน
กว่า 5,000 ปี ชมของลํ้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น
ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้น
เยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมี
ลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัย
ที่สุดแห่ งหนึ่งของไทเปบริ เวณตึก101ช้อปปิ้ ง สิ นค้าแบรนเนมชั้นนําราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
**รวมบัตรขึน้ ตึกไทเป 101 **
 บริการอาหารมือ้ เย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง หลังอาหารนําท่าน ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
เย็น
( สยามสแคว์ แห่ งไทเป ) อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมาย
เข้ าโรงแรมพักที่ : FULLON SHENKENG หรือเทียบเท่ า http://shenkeng.fullon-hotels.com.tw/

วันทีห่ ก

เช้ า

อุทยานเย่ หลิว่ - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุ งเทพฯ

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เย่ หลิว่ ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหิ นชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น
รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และ
การกัดกร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้า

เทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสี ยงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย.
นําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้าย
วิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสี ยงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ
เทีย่ ง
 บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคารอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ ซิตสี้ ู ท
… จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
TRANS ASIA  เทีย่ วบินที่ GE 867
16.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน
19.20 น. ถึงท่ าอากาศยาน สุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
.
ไทไป-ไทจง -ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-อุทยานแห่ งชาติอาหลีซัน
อุทยานทาโรโกะ-อุทยานแห่ งชาติอารีซัน 6 วัน 5 คืน

สายการบิน TRANS ASIA
โปรโมชัน่ พิเศษ !! จํานวนจํากัด !!ไม่มีกระเป๋ าแจก
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่

26 ม.ค – 2 ก.พ 58
10-16 ก.พ 58
24 ก.พ – 2 มี.ค 58
10-16 มี.ค 58
24-30 มี.ค 58
1-5 เม.ย 58
10-16 เม.ย 58
23-27 เม.ย 58
1-7 พ.ค 58
12-18 พ.ค 58
25-31 พ.ค 58

37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
41,900
41,900
37,900
41,900
37,900
41,900

ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
เด็กอายุ 2-11
( เสริมเตียง )
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
41,900
41,900
37,900
41,900
37,900
41,900

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป - กลับ กรุ งเทพ – ไทเป
• ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
• ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถกู ระบุไว้ทุกแห่ง
• ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ

ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
เด็กอายุ 2-11
( ไม่ เสริมเตียง )
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
39,900
39,900
35,900
39,900
35,900
39,900

พักเดียว
จ่ ายเพิม่
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

•
•
•
•

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน.
ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
หมายเหตุ. ในกรณี ลกู ค้ามีวซี ่าอเมริ กาที่ยงั ไม่หมดอายุ 10 ปี ลดทันที 1,500 บาท / ท่าน.
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
• ค่าทําพาสปอร์ต
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรี ด ต่างๆ
• ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริ การของท่าน.
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถวันละ 150 NTD ต่อวันต่อท่าน
หมายเหตุ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณี ที่ มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า /
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจํา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ
5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชําระเงิน บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวร์ ท่านละ
10,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้
แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิ งผิดกฎหมายหรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่น
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นง่ั บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว

7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯ
ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับ
ค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยืน่ ขอวีซ่า สํ าหรับท่ องเทีย่ ว
1. หนังสื อเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน) พร้อมสําเนา
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป พื้นหลังเรี ยบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ ใส่ แว่ นตาสี ห้ ามแม็กซ์ ลงไปบนรูป
3. หลักฐานการทํางาน
• หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริ ษทั
• ผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสื อรับรองการจดทะเบียนกรรมการ
• นักเรี ยน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสําเนาบัตรนักเรี ยน
4. สําเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผูย้ นื่ ขอวีซ่า *** จําเป็ นต้องมี***
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์ โทรติดต่อเขียนลงในสําเนาทะเบียนบ้าน
คุณสมบัตขิ องผู้ทไี่ ม่ ต้องยืน่ ขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทยที่มีวซี ่า (หรื อสิ ทธิ การพํานักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู
(Schengen Visa) และ นิวซี แลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพํานัก
อยูใ่ นประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์
https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application
และนําหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่า
ของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. ต้องมีตว๋ั เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ
หมายเหตุ.โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม.

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืน่
วีซ่าของท่านเนื่องจากมีความจําเป็ นต้องกรอกในข้อมูลการขอวีซ่า
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) .......................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ................................ อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .....................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .........................................................................................................................
4.ชื่อ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา.....................................................
5.ชื่อ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารรดา...........................................
6. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................
...................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ........................................................................ มือถือ ..............................................................
7. อาชีพปัจจุบนั ..................................................................... ตําแหน่ง ..........................................................

ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรื อร้านค้า ............................................................ ที่อยู่ ...................................................
.................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน ................................................... โทรสาร ..........................................
8. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ................................................................... มือถือ ..............................................................
9. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ .....................................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ .....................................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ .....................................
10. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ...................................................................
ที่อยู่ .............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...........................
โทรศัพท์ .....................................................
11.ชื่อโรงแรมหรื อที่พกั ที่ไต้หวันพร้อมเบอร์โทรศัพท์...................................................................................
...............................................................................................................Tel…………………………………
***************************************************************************************************************

