โดยสายการบิน

CHINA AIRLINES

4วัน3คืน

เมืองไถจง
ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ
ล่องทะเลสาบส ุริยนั จันทรา-วัดพระถังซําจัง๋
วัดเหวินอ ู่ - ชิมชาอหู่ ลง
เมืองไทเป
ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมพายสับปะรด
อน ุสรณ์สถานวีรชนจงเรีย่ ฉือ– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ตึกไทเป 101- Duty Free – อน ุสรณ์เจียงไดเช็ค
วัดหลงซาน-ช้อปปิ้ งซีเหมินติง - ช้อปปิ้ ง IT MALL
เมืองจีหลง
หมู่บา้ นจิ่วเฟิ่น – อ ุทยานเย่หลิ่ว
วันแรก กรุงเทพฯ-ไทเป
–เมืองไถจง-ไนท์ มาเก็ตฟ๋ งเจี่ย
06.00 พร้อมกันที่
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8
เคาน์ เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
08.25
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่
CI 066 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องระหว่างการเดินทาง
13.05
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น รอรับ

บริ การอาหารว่ าง ให้ ท่านได้ ลิ้มรสขนมเค้กและชาไข่ มุกไต้ หวันต้ นตํารั บ ท่ านละ 1 ชุด หลังจากนั้น
นําท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางให้ท่านได้
สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวันตลอกสองข้างทางที่รถวิง่
ผ่าน เมืองไถจง เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปั จจุบนั เป็ นศูนย์วฒั นธรรม ทาง
การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็ นศูนย์วฒั นธรรมทาง
พุทธศาสนาของไต้หวัน เมือง ไถจง เป็ นเมืองทีส่ ะอาดที่สุดในไต้หวัน นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฟง
เจี๋ยไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน
จําหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า
เมนู สเต็ก+สลัดบาร์ ไม่ อ้ัน

หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CITY RESORT 4* www.cityresort.com/twหรื อเทียบเท่า
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
วัดจงไถชานซื่อ-ล่ องทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซําจั๋ง-วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไทเป
- ร้ านขนมพายสั บปะรด – ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณ
สร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี
โครงสร้างแข็งแกร่ งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณี สูบหมู่บา้ น
หายไปที่เมืองหนานโถวแต่วดั นี้กลับไม่เป็ นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก มี
ห้องเรี ยนกว่า 1,000 ห้อง เพือ่ ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
จากนั้นนําท่าน ล่ องเรือชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตซันมูนเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย ซึ่ง การ
ท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่ บูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ยอดเขา ทีน่ บั จากความ
สูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทํา
ให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็ น ที่มาของนามอันไพเราะว่า
“สุ ริยัน -จันทรา” จากนั้นนําท่าน นมัสการอัฐิของ พระถังซําจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั
เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง

จากนั้น นําท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และศาลเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนําท่าน ชิมชาอู่หลง ทีม่ ีชื่อเสี ยงของไต้ หวัน จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนม
ยอดนิยมของไต้หวัน พายสับปะรดที่ข้ ึนชื่อ และขนมอื่นๆอีกมากมาย ที่ ร้ านขนม เหวยเก๋ อ เพือ่
เป็ นของฝาก
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เมนูเสี่ ยวเปา
หลังอาหาร นําท่านไปยัง ตลาดซื่อหลินไนท์ มาเก็ต เป็ น ไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเป็ น
ไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็ นจุดเริ่ มต้นของความเจริ ญของ
เมืองไทเป เมื่อครั้งที่ชาวฮัน่ เริ่ มอพยพมาจากจีนเพือ่ มาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ชิง ที่ที่มีขายของทั้ง ของกิน เสื้อผ้า รองเท้า ต่างๆนาๆ จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พกั
FULLON SHENKENG HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ศูนย์
germanium และนาฬิ กา-อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ–ดิวตีฟ้ รี – ตึกไทเป 101
(ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก) – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นําท่าน ชมศูนย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี
ช่วงยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมี นาฬิ กาหลากหลายแบรนด์ จากทัว่
โลกให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นนําท่านเดินทางถึง อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ สร้างขึ้นเพือ่ ระลึก
ถึงวีรชนของจีน จํานวน 330,000 คน ที่สงั เวยชีวติ ในช่วง สงครามจีนญี่ปุ่น และสงครามกลางเมือง ของประเทศจีน มีการจัดพิธีสกั การะ โดย
ทหารจะแต่งเครื่ องแบบและเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชัว่ โมง เริ่ มตั้งแต่
เวลาตั้งแต่ 9.00 น. เป็ นภาพที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้มาถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึก
หลังจากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้ านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้น
นําให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง
หลังอาหาร นําท่านเดินทางถึง ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรู ป กับ นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และ
ศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการ
ออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวันภายใน ตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่ หนักกว่ า 660 ตันทําหน้ าที่
กันการสั่ นสะเทือน ของ แผ่ นดินไหว และ มีการตั้งระบบป้ องกันวิ นาศกรรมทางอากาศ อย่ างดี
ตัวอาคารมองดู คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้ องต่ อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010
เมตร ต่อนาที ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง จากนั้น นําท่าน เดินทางสู่ วัด
หลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2วัดหลงซันซื่อถูกทิง้ ระเบิดจนพระอุโบสถได้รับ ความเสียหายยับเยิน แต่

ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์ กวนอิม" ที่สถิตอยูด่ า้ นในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิง่ ทําให้
ผูค้ นเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน จากนั้น ช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทย
เรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่าน
รัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของญี่ปุ่นรวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น ,
NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูก
ที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ
ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั
FULLON SHENKENG HOTEL 4* หรือ เทียบเท่ า
http://shenkeng.fullon-hotels.com.tw ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่

เมืองจีหลง – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น – อุทยานเย่ หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเชค- ช้ อปปิ้ ง IT MALL สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
โรงแรมที่พักหลังอาหาร นําท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่ าจิ่วเฟิ่ น ที่ต้งั อยู่
บริ เวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิว่ เฟิ น เป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุด
ในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันใน
อดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย
จากนั้น นําท่านไปยัง อุทยานเย๋ หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอด ยาว ออกไป
ในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัด
กร่ อนของนํ้าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับ
ถมของแนวหินตามชายฝั่งในรู ปร่ างที่แตกต่างกันประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รู ปร่ างต่างๆ
เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหูร้ ังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
เมนู อาหารจีนพืน้ เมืองซีฟู๊ด
หลังอาหร นําท่าน เดินทางถึง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นแหล่งรวมรู ปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่
เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัด
เซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ตาํ แหน่งผูน้ าํ ประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู ้
ปั้ นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีข้ นึ ทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ จากนั้น นําท่าน
ช้ อปปิ้ ง IT MALL สําหรับท่านที่ชอบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โน๊ท
บุค อุปกรณ์เสริ มต่างๆมีโซนให้เลือกซื้อ มากมาย ราคาถูกกว่าเมืองไทยหรื อท่านที่ชอบช้อปปิ้ ง
เสื้อผ้าก็มีโซนเสื้อผ้าให้เลือกซื้อและที่พลาดไม่ได้กบั ร้าน DAISO JAPANทุกอย่างในร้านราคา
เดียว 39 NTD อิสระเลือกช้อปปิ้ งกันให้จุใจ
เย็น รับประทานอาหารเย็น
แบบบุฟเฟต์
หลังอาหาร นําทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพือ่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
21.55
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065

00.45

ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ช่วงการเดินทาง

20-23 เม.ย.59
29 เม.ย.-2พ.ค.59
6-9 พ.ค. 59
12-15 พ.ค.59
19-22 พ.ค.59
27-30 พ.ค.59

เงื่อนไขและราคา

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900

เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 12 ปี เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 12 ปี พักท่านเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน จ่ายเพิม่
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม

24,900

23,900

5,500

24,900

23,900

5,500

24,900

23,900

5,500

24,900

23,900

5,500

24,900

23,900

5,500

24,900

23,900

5,500

ราคานี้ รวมภาษีน้าํ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
** กรุป๊ 15 ท่าน ออกเดินทาง **
อัตรานี้ รวม
- ค่าวีซ่าไต้หวันเดี่ยว ท่านละ 1,700 บาท
- ค่าตัว๋ เครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้ อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ น
ข้อจํากัด
การตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
***ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปไต้ หวัน หมายเหตุ ต้ องมัดจําพร้ อมส่ งเอกสารล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วัน ก่ อนการเดินทาง
และต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ปจํานวนผู้เดินทาง 15 คนขึน้ ไป
เท่านั้น กรณีที่ไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมยื่นเดี่ยวตามปรกติ*** กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิ ด (ไม่รวมภาษีน้ํามันที่มีการ เปลี่ยนแปลง)

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 600 NTD / คน /ทริป (ลูกค้าเด็ก ชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่)- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ
เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ
เงื่อนไขในการสํารองที่นั ่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาพาสสปอร์ตชําระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อม
ส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่าน
ไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซา่ ของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ ง)
- กรณีการจองล่วงหน้าและประสงค์จะยื่นวีซ่าแบบ ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊ ไต้หวัน
1.1 กรณุาจองล่วงหน้าพร้อมชําระ 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าส่วนที่
เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
1.2 ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามที่ระบุ พร้อม ส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่นอ้ ยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง(ในกรณีที่
เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวีซ่า ของท่านได้ และท่านจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
การยกเลิกสําหรับการจองปรกติ
* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า
การยกเลิก
* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า
หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ จากอุบตั ิเหตุ ต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระ ไว้ แล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทาง ไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้ คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาขึ้ นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สาย การ
บิน บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน ให้แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจ ของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการ
บิน จะไม่มีการ คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวน สิทธิ์การจัดหา
นี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยืน่ วีซ่า
1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2. รูปถ่าย 2นิ้ ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พื้ นหลังสีขาวหรือฟ้ า
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบตั ร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี )
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจําเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดย้อนหลัง 6
เดือน)ทุกหน้าทุกแผ่น
(เงินยอดสุดท้ายขอ 30,000บาทขึ้ นไป/ต่อ1ท่าน)
6. หนังสือรับรองการทํางาน / การเรียน เป็ นภาษาอังกฤษ
- ลูกจ้าง : ระบุวนั ที่เริ่มทํางาน, ตําแหน่ ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปี ขึ้ นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
(อายุ ตํา่ กว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน
7. สําเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบตั รลูก กรณีไม่ได้ทาํ งานให้สามีทาํ หนังสือรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง
ค่าใช้จ่าย
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )
9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องใช้สาํ เนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
ของบิดา
มารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด และต้องไปแจ้งกับทางอําเภอเพื่อทําหนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ
10.. ใบกรอกประวัติส่วนตัว สําหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เริ่ม 1 เมษายน 2555
หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า
เพื่อเป็ นการป้องกันการสูญหาย เนื่ องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอา
ซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น
คุณสมบัติของผูท้ ี่ไม่ตอ้ งยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนึ่ งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิ วซีแลนด์ ที่ยงั ไม่
หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศ ไต้หวันได้ไม่
เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์
http://immigration.gov.tw และนําหลักฐานที่ได้รบั แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของไต้หวัน (กรณีที่ผแู้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ ื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้ :
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รบั การว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่องบินหรือตัว๋ โดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและ เที่ยวบิน
หรือเที่ยวเรือ อย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุ ญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุ ญาตเข้าเมืองทาง

อินเทอร์เน็ ต โดยทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้ ：
1. คุณสมบัติทวั ่ ไป (ต้องครบทุกประการ)
• หนังสือเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่
วันที่ขออนุ ญาตทางอินเทอร์เน็ ต)
• ต้องมีตวั ๋ เครื่องบินหรือตัว๋ เรือขากลับ
• ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รบั การว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปั จจุบนั นี้ มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ )
ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รบั อนุ ญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรือ
(ข) ผูม้ ีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
หรือ เชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ ง
• ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้า เมือง

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการ
ยื่นวีซ่าของท่าน เนื่องจากมีความจําเป็ 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 เกิดมารดา.................................... .......
6. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................
...................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ........................................................................ มือถือ ..............................................................
7. อาชีพปั จจุบนั ..................................................................... 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…………………………………

