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สายการบิน EVA Air Boeing 777-300ER  เครื่องใหม่ ล าใหญ่ 
สถานนีรถไฟเสิ้งซิง , ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , เหย๋หลิ่ว, จิ๋วเฟิ่น , พิพธิภัณฑ์กู้กง , ชอ็ปปิ้งซีเหมินติง , เฝิงเจี่ย

ไนท์มาร์เก็ต , อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ , วดัหลงซานซ่ือ , อาบน้้าแร่เมืองเจียวซี  *** พักโรงแรม  *** 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 20 วันเดินทาง จึงไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 21 วัน หรือเนื่องจากเล่มพาสปอร์ตไม่
สามารถท าการยื่นกรุ๊ปได้เน่ืองจากต้องใช้เดินทางไปประเทศอื่นในช่วงยื่นวีซ่าของบริษัท ต้องเสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,700 บาท ตามความพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ี 

วัน รายการเดินทาง อาหาร 
DAY 1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ X X X 
DAY 2 กรุงเทพฯ – ไทเป – ไทจง  - Caihongjuan Village – ฟ่งจ่าไนท์มาร์เกต็ B L D 
DAY 3 ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉนัซื่อ – ล่องเรือสุริยันจันทรา –วัดเหวนิหวู–่ ไทเป– เหวยเก๋อ B L D 
DAY 4 ไทเป– จิ่วเฟิ่น –เย๋หลิ่ว – กู้กง –ไทเป101 ( ไม่รวมชมวิว ) B L D 
DAY 5 ไทเป –ดิวตี้ฟรี –เจียงไคเชค็ – วัดหลงซนัซื่อ –ซีเหมนิติง– สนามบิน  –ส่งออก B L X 
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ก าหนดวันเดินทาง 08 - 12 สิงหาคม 2559 

DAY 1: สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.30 น.    สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ผู้โดยสารขาออก  ROW Q  ( GATE 8 ) 

สายการบิน  EVA AIR เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน  
 
 
 
 
 

DAY 2: กรุงเทพฯ – ไทเป – สถานีรถไฟเสิ้งซิง - ไทจง  - Caihongjuan Village – ฟ่งจ่าไนท์มาร์เก็ต 

01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป..โดยสายการบิน EVA AIRเที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารว่างบริการบนเครื่องบิน) 
06.20 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เช้า             บริการอาหารเช้า ชานมไข่มุก + SANDWICH (บนรถ) 
แล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เดินทางมุ่งหน้าสู่ มณฑลเหมิยวลี ซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
อุดมสมบูรณ์มาก จะได้พบกับทิวทัศน์ภูเขา, ทะเล, แม่น้ าที่สวยงาม จจจากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยัง 
สถานีรถไฟเสิ้งซิง (Railway Museum) เป็นสถานที่บันทึกความทรงจ าเกี่ยวกับรถไฟ จัดแสดงหัวรถ
จักร รวมทั้งหัวรถจักรไฟฟ้า ที่ใช้ในทางรถไฟสายอาลีซัน, Taiwan Sugar Railwayและหัวรถจักรฟืน
รวมทั้งต้นแบบหัวจักร S400 ต้ังแต ่ปี ค.ศ. 1969 

เที่ยง   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 แล้วน าท่าน เดินทางสู่ Cai Hong Juan Village แต่ก่อนเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวส าหรับทหาร 
ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นฮอตสปอตส าหรับการท่องเที่ยว โดยชื่อเสียงของหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้
เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่ง
ไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, 
พืชสัตว ์และรายการอ่ืน ๆ เช่นนก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ชาบูชาบูไต้หวัน  
น าท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับ
การช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูก
กว่าเมืองไทยแน่นอน   
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พักที่  พักที:่ BEACON HOTEL http://www.beacon-hotel.com.tw/ หรือเทียบเท่า 4* 
  
 
 
 
 

DAY 3: ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่องเรือสุริยันจันทรา –วัดเหวินหวู่– ไทเป– เหวยเก๋อ 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
แล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แล้วน าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล ีเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของ
ไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ าแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูก
ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงท าให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของ น าท่านชม วัดจงไถฉันซื่อ 
ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล
และวัดมหายานที่ธิเบตและ ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา   ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ต้ังอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการ
ท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูง
ระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะ
ภูมิประเทศที่โดดเด่น ท าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของ
นามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” พร้อมทั้งน าท่านนมัสการอัฐิของ  พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุ
กลับมาที่ JวัดเสวียนกวงJ  เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นน าท่านกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่  วัดเหวินอู่  ซึ่ง
หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 
2 ตัวที่ต้ังอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และน าท่านนมัสการ  ศาลเจ้าขงจื้อ  
และ ศาลเจ้ากวนอู   ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ได้เวลาอันสมควรน า
ท่านเดินทางสู่  ร้านขนมเหว่ยเก๋อ เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอ่ืนๆอีก
มากมาย 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน ตามความคิด ไอเดียใหม่ๆ 

http://www.beacon-hotel.com.tw/
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พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระให้
ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน 

 
 
 
 
 

DAY 4: ไทเป– จิ่วเฟิ่น –เย๋หลิ่ว – กู้กง –ไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89)  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทอง
ที่มีชื่อเสียงต้ังแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุทองที่นี่  การ
โหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือ
ท้ิงไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์  “เปยฉิงเฉิงชื่อ” 
และ  “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้
เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมี   ชีวิตชีวาอีกครั้ง  (  ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้าน
โบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่ก าหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถShuttle Bus เพื่อ
เดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่นคะ ) แล้วน าท่านเดินทางสู่ เมืองเหย่หลิ่ว  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รัง
ผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระ
เศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจ
ตามอธัยาศัย 

เที่ยง    บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ร้านซิงตี้หลิง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์กู้กง  มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน 
เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ าค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้
และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ าค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มี
ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับ
ประจ าตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า 
แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหน่ึงของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม
สามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมี
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ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย
ที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นน า   

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ร้านติ่นไทฟ่ง ร้านอาหารท่ีสืบทอดมานานกว่า 40 ปี 
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
DAY 5 : ไทเป – ดิวตี้ฟรี – เจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ  – ซีเหมินติง - สนามบิน 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ DUTY FREE SHOP TAIWAN ร้านปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ไต้หวัน ให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน -ราคาปลอดภาษี  อาทิ เช่น GUCCI, 
FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอ่ืนๆ อีกมากมายแล้ว น าท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็ค”   ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง 
งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมือง
ไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ 

เที่ยง    บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ร้านจ่าเทียนเซี๊ยะ 
น าท่านเดินทางสู่ "วัดหลงซันซื่อ  หรือ วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปีที่สร้างขึ้นปีค.ศ.1738 
ในสมัยราชวงศ์ชิง ยุคเฉียนหลงฮ่องเต้ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ฮ่องเต้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์ฮ่องเต้
มหาราชในประวัติศาสตร์จีน ด้านในประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นวัดที่ชาวไทเปนิยมมากราบ
ไหว้สักการะมากที่สุดวัดหนึ่ง ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามส
แคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตาม
อัธยาศัย 

เย็น  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
20.30 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที ่BR205(มีอาหารว่างบริการบนเครื่องบิน) 
23.20 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม....... 
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รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

ในกรณีที่ในคณะมีผูย้นืยนัการเดินทาง ครบ 15 คนข้ึน โดยการมดัจ  าและสง่ส  าเนาพาสปอรต์ 

ก่อนเดินทาง 25 วนัข้ึนไป(ไม่นบัรวม เสาร-์อาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ) 

ทางบรษิทัฯจะยืน่ขอวีซ่าแบบกรุป๊ทวัรเ์ขา้ไป 

ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเดนิทาง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปละความเหมาะสม 
 
อัตราค่าบริการ  

วันเดนิทาง ราคาผุ้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 

09 - 12 สิงหาคม 2559 25,888 25,888 4,000 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน EVA AIR 
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  4 ดาว 
 ค่าพาหนะน าเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ น าเที่ยวและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มี การตก

ลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต * 
***ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปไต้หวัน หมายเหตุ ต้องมัดจ าพร้อมส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
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และเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ันในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่ากรุ๊ปต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวตามปกติ 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าวีซ่า ท่านละ 1,700 บาท (ค่าวีซ่าเด่ียวเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถยื่นกรุ๊ปได้) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 100 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) ( = 400 TWD / ลูกค้า) 450 บาทไทย 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก,ค่าซัก รีด ฯลฯ 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระค่ามัดจ า  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าส่วนที่เหลือ

ช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่น้อยกว่า  20 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการย่ืนวีซ่าอีก
ครั้งหนึ่ง)  

 หากท่านให้เอกสารยื่นวีซ่าเด่ียวช้ากว่าก าหนด 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทมีความจ าเป็นต้องเรียกเก็บค่ายื่นวีซ่า
เร่งด่วนเพิ่ม 1,700 บาท ให้กับทางสถานทูตไต้หวัน 

 
 
การยกเลิก 
 ส าหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 

การคืนค่ามัดจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจาก
อุบัติเหตตุ่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ช าระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาขึ้นตามจริง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่าน้ัน 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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เอกสารในการท า VISA TAIWAN 
 

1. หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวหรือสีฟา้ (ห้ามปริ้นจากคอม) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตรประชาชน 

กรณีเป็นเดก็ที่เดินทางกับผู้ใหญ ่

 กรณีเป็นนักเรยีนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทา่นั้น) หนังสือรับรองจากทางโรงเรยีนหรือสถาบันที่
ก าลังศกึษาอยู่ และส าเนาบัตรนกัศึกษาพร้อมทัง้เซ็นชื่อรับรองส าเนา  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 หลักฐานการเงิน  และ หนังสือรับรองการท างานของ บิดา หรือมารดา 
กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง่ และต้องท าจดหมายชี้แจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธก์ันอย่างไร พร้อม
ทั้งแนบส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรือมารดาเพยีงคนเดยีว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบ
หย่า พร้อมทั้งบันทึกการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะตอ้งมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้
การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น  
กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทัง้เซน็ชื่อรับรองส าเนา  
กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึน้ไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน 

 
ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงไทยที่เคยได้รับวีซ่ำของไตห้วนั สหรฐัอเมริกำ แคนำดำ ญี่ปุน่สหภำพยุโรป(เชงเก้น)  อังกฤษ 

นิวซีแลนด์ ที่มีวีซ่ำแบบมัลติเพิล ครอบคลุมถึงวนัที่เดนิทำง อนุโลมให้ลงทะเบียนขอวซี่ำออนไลน์ได้ 
โดยไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม 
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***หมายเหตุ  ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ที่มีวีซ่าของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ญ่ีปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้อง
ยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพ านักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน  ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าวข้างต้นสามารถขอ
หลักฐานการเข้า ไต้หวันได้ 

       เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)  
( MISS. / MRS. / 
MR.)NAME...........................................................................SURNAME..................................................................................  
สถานภาพ ○โสด ○ แต่งงาน ○ หม้าย ○ หย่า  
○ จดทะเบียน ○ ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
..............................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์บ้าน.........................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) 
………………………………………………..……………..............….. รหัสไปรษณีย์ .............................................โทรศัพท์
บ้าน................................................โทรศัพท์มือถือ................................................................  
อีเมล์ส่วนตัวหรือบุคคลที่คุณรูจั้ก ................................................................................................................................................  
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................................................................  
ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่…………………………………................……………................  
........................................................................................................................................................................................................
...........................................................รหัสไปรษณีย์ ............................................โทร............................................... 
โทรศัพท์มือถือ ..............................................  
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน)  
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
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ชื่อบิดา……………………………..........................นามสกุล.............................................วันเดือนปีเกิด....................................  
ชื่อมารดา………...............................………………นามสกุล.............................................วันเดือนปีเกิด....................................  
กรณีแต่งงานชื่อสามี-ภรรยา…………….....……….นามสกุล.............................................วันเดือนปีเกิด....................................  
หมายเหตุ  
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง  
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

 
กรุณาตรวจเช็คอายุพาสปอร์ตให้มีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ.วันเดินทางไป-กลับ 

ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากพาสปอร์ตลูกค้ามีอายุไม่ถึง 6 เดือน 
 


