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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
พกัเดี่ยว 
เพิ่ม 

วนัสงกรำนต ์13-17 เม.ย.59 29,900.- 4,500.- 

**รำคำโปรโมชัน่ไม่มีรำคำเด็ก** 

**รำคำยงัไม่รวมวีซ่ำไตห้วนั 1,700 บำท ในกรณีที่ยืน่ขอวีซ่ำแบบปกติ 

ประกำศ!!! ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำรำคำใหม่มีผลใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 มีนำคม 2559 เป็นตน้ไป 

เง่ือนไขในกำรยืน่วีซ่ำไตห้วนักรุณำดูทำ้ยโปรแกรม** 

 

 

วนัแรก       สนำมบินดอนเมือง 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำนเ์ตอร ์7  
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สายการบิน NOK SCOOT พบเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง     สนำมบินเถำหยวน-เมืองผหูลี่-วดัจงไถถำนซ่ือ-ล่องเรอืทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ- 

                วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัเหวินหวู่-เมืองไทจง-ฟงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต 

03.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป  โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 

08.05 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถำหยวน   

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ 

ตั้งอยูท่างภาคกลางของไตห้วนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัของไตห้วนั 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

น าท่านชม  วัดจงไถ่ฉำนซ่ือ  เป็นวดัท่ีไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ของโลก รองจากนครวาติกนัและวดัมหายานท่ีธิเบต เป็นสถานท่ีส าหรบัจาริกแสวง

บุญของชาวไตห้วัน ไดช้ื่อว่าเป็นวัดท่ีทันสมัยท่ีสุดแห่งหน่ึงในไตห้วัน ซ่ึงใชง้บประมาณการ

ก่อสรา้งกวา่หม่ืนลา้นบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั กบัท่ีสรา้งตึก 101 มีโครงสรา้ง

ท่ีแข็งแกร่งมาก  

เที่ยง บรกิำรอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! ปลำประธำนำธิบดี 

น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานว่า งดงามราวกบัภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตของ ซนัมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึง

ทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจาก

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืน

น ้าสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็น

ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดู

คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยนัจนัทรา” พรอ้ม

ทั้งน าท่านนมสัการอฐิัของ  พระถงัซมัจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ี วัดเสวียนกวง  เม่ือปี 

ค.ศ.1965 จากน้ันน าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็น

เทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่

ดา้นหน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึง

ตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไตห้วนั ปัจจุบันเป็นศูนย์

วฒันธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนั 

 ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! สุก้ีไตห้วนั 
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น าท่านสู่ ตลำดฝงเจีย่ไนทม์ำเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครนั จ าหน่ายสินคา้และ

อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ้ นชื่อของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไขมุ่ก จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้ต่างๆ พรอ้มชมวิถีชีวิตของชาวไตห้วนั 

พกัที่ THE CLOUD HOTEL หรอืเทียบเท่ำ  
 

วนัที่สำม      อุทยำนเหยห่ลิ่ว-หมู่บำ้นโบรำณจิว่เฟิน-เมืองไทเป-ซ่ือหลินไนทม์ำรเ์ก็ต 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

เที่ยง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนเหย่หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะเป็นแหลมท่ียื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหิน

งอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ โดยเฉพาะหินรูป เศียรพระราชินี และยงัมีหินรูปต่างๆอีก เช่น รูป

รองเทา้เทพธิดา ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ซ่ึงลว้นมีชื่อเสียงโด่งดงัทั้งท่ีไตห้วนัและทัว่โลก  อิสระเก็บ

ภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นโบรำณจิ่วเฟิน ซ่ึงเป็น

แหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยั กษัตริยก์วงสวี แห่งราชวงศช์ิง มีนักขุดทองจ านวนมาก

พากันมาขุดทองท่ีน่ี  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย 

ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉาก

ในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ“อู๋เหยียน เตอะซนัชิว” ภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตร ์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง (ในกรณีท่ีเดินทางไปหมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทิตยเ์ม่ือไปถึง

จุดท่ีก าหนดจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถShuttle Bus เพ่ือเดินทางขึ้ นลงจิ่วเฟ่ิน) จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองไทเป จากน้ันน าท่านสู่ ซ่ือหลินไนทม์ำรเ์ก็ต ตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนั 

จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั และอาหารทานเล่นสไตลไ์หวนั 

เมนูขึ้ นช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ เตา้หูเ้หม็น ไก่ทอด น ้ามะละกอปั่น และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! เป็ดปักก่ิง 

พกัที่ CITY LAKE HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ  

 

วนัที่สี ่      พิพิธภณัฑกู์ก้ง-ตกึไทเป101(รวมค่ำข้ึนลิฟทช์มวิวชั้น 89)- 

               อนุสรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค-ซีเหมินตงิ-สนำมบินเถำหยวน 
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพธิภณัฑกู์ก้ง มีคนกล่าววา่เปลือกของกูก้งอยูปั่กก่ิงแต่หวัใจอยูไ่ตห้วนั เพราะ

พิพิธภณัฑแ์หง่น้ีไดร้วบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท้ั้งหมดซ่ึงประเมินค่ามิไดแ้ละ

เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงของล ้าค่าเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ย พิพิธภณัฑส์ถานแห่งน้ีมี

ประวติัยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตรา

ประทบัประจ าตวัเฉียนหลง ฮ่องเต ้งาชา้งแกะสลกั ฯลฯ  

เที่ยง บรกิำรอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! เสีย่วหลงเปำ 

บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่ำข้ึนลิฟทสู์่จุดชมวิวชั้น 89)ตึกระฟ้า แห่งน้ีมี

ความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม

สามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และ

ยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ป

ป้ิงท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกว่า

เมืองไทยประมาณ 20 %  น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค  ตวัอาคารเป็นหินอ่อน

ทั้งหลัง มีลกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียนถันท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง 

ท าใหอ้นุสรณแ์หง่น้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็น

หอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ น าท่านเดินทางสู่ ยำ่นชอ้ปป้ิงซีเหมินติง (สยำมสแคว์

แห่งไทเป) อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตาม

อธัยาศยั     

ค ำ่ บรกิำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! สเตก็ไตห้วนั  

 พกัที่ TAOYUAN HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ  

                         

วนัที่หำ้     สนำมบินเถำหยวน-สนำมบินดอนเมือง     

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

09.15 น. เดินทำงสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 

11.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

********************************************************* 

**หมายเหตุ** รายการทวัรน้ี์มีแวะรา้นขายของฝากท่ีข้ึนช่ือ3รา้น คือ 
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รา้นชา ,รา้นขนมเคก้สปัปะรด , GERMANIUM SHOP 

**รบกวนลูกคา้ทุกท่านแวะชมซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้

เป็นหลัก ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 

********************************************************* 

อตัรำค่ำบริกำร (ไม่รวมวีซ่ำ) 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
พกัเดี่ยว 
เพิ่ม 

วนัสงกรำนต ์13-17 เม.ย.59 29,900.- 4,500.- 

**รำคำโปรโมชัน่ไม่มีรำคำเด็ก** 

**รำคำยงัไม่รวมวีซ่ำไตห้วนั 1,700 บำท ในกรณีที่ยืน่ขอวีซ่ำแบบปกติ 

ประกำศ!!! ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำรำคำใหม่มีผลใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2559 เป็นตน้ไป 

เง่ือนไขในกำรยืน่วีซ่ำไตห้วนักรุณำดูทำ้ยโปรแกรม** 

***ส ำคญัมำก*** 
**ก่อนท าการจองทุกครัง้กรณุาอ่านเง่ือนไขวีซ่าและการเตรยีม

เอกสาร 

ใหค้รบทุกขอ้ค่ะ เน่ืองจากเอกสารทัง้หมดทางสถานฑูตเป็นผู ้

ก าหนดไม่ไดข้ึ้นอยู่กบับรษิทัทวัร*์* 

ในกรณีท่ีในคณะมีผูย้ืนยนักำรเดินทำง ครบ 15 คนข้ึน 

 โดยกำรมดัจ  ำและมีกำรสง่เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำ  

ก่อนเดินทำง 35 วนัข้ึนไป(ไม่นับรวม เสำร-์อำทิตยแ์ละวนัหยุดรำชกำร) 
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 ทำงบริษทัฯจะยื่นขอวีซ่ำแบบกรุป๊ทวัรเ์ขำ้ไป  

ซ่ึงทำงประเทศไตห้วนัไดมี้ประกำศยกเวน้ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 

และหำกไดท้  ำกำรยืน่วีซ่ำแบบกรุป๊แลว้ เล่มพำสปอรต์จะอยูใ่นสถำนทตูเป็นเวลำ 30 

วนั (ไม่นับรวม เสำร-์อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร) และจะไม่สำมำรถท ำกำรดึงเลม่

พำสปอรต์ออกจำกสถำนฑตูไดใ้นทุกกรณีไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  

**หำกผูเ้ดินทำงตอ้งกำรใชเ้ล่มพำสปอรต์เดินทำงหรือใชท้  ำธุระอ่ืนๆ กรุณำแจง้กบัทำง

เจำ้หนำ้ที่บริษทัทวัรท์ุกครั้งก่อนท ำกำรยืน่วีซ่ำว่ำมีควำมจ  ำเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ล่มวนัท่ี

เทำ่ไหร่ มิฉะนั้นหำกเล่มพำสปอรต์อยูใ่นสถำนทูตแลว้มีกำรแจง้ทีหลงัทำงบริษทัทวัร ์

จะไม่สำมำรถท ำกำรน ำเล่มออกก่อนไดใ้นทุกกรณี ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  ** 

***ส ำคญัมำก*** 
**ก่อนท ำกำรจองทุกครั้งกรุณำอ่ำนเง่ือนไขวีซ่ำและกำรเตรียมเอกสำร 

ใหค้รบทุกขอ้ค่ะ เน่ืองจำกเอกสำรทั้งหมดทำงสถำนฑตูเป็นผูก้  ำหนดไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั

บริษทัทวัร*์* 

หมำยเหต ุ: โปรแกรมน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลง หรือสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำน้ีบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมันของสำยกำรบิน หำกมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเตมิจำกสำย

กำรบิน  

***ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

***อตัรำค่ำบริกำรสงวนสทิธ์ิเฉพำะผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น  

ส ำหรบัชำวตำ่งชำตกิรุณำสอบถำมก่อนท ำกำรจอง*** 

 

**กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง** 

**ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณี** 
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**ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถท ำกำรเล่ือนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทำงตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่นั้น** 

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั รวมภาษีสนามบิน  

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  

 ค่าพาหนะน าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพ และหวัหนา้ทวัร ์น าเท่ียวและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมี

การตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต * 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 150 NTD / วนั / คน (ลกูคำ้)  

    ( = 150 x 4 วนั = 600 NTD ตอ่ลกูคำ้ 1 ท่ำน) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเชน่ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั , 

ค่าซกั รีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % และภาษีทุกชนิด 

 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำไตห้วนั 1,700 บำท ในกรณีที่ยืน่ขอวีซ่ำแบบปกต ิ 

ประกำศ!!! ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำรำคำใหม่มีผลใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มจ่ายค่ามดัจ า  10,000  บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัท่ีท าการจอง ส่วนท่ีเหลือ

ช าระก่อนการเดินทาง 20 วันมิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง(ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์และ

วนัหยุดราชการ) 
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 ในการยืน่ขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมที่

ระบุ พรอ้มสง่มอบเอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ  20 วนัก่อนกำรเดินทำง (ในกรณีที่เอกสำร

ของท่ำนไม่สมบูรณ ์ ทำงสถำนฑูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมตัวีิซ่ำของท่ำนได ้ และท่ำนจะตอ้งเสยี

ค่ำธรรมเนียมใหม่เอง หำกตอ้งกำรยืน่วีซ่ำอีกครั้งหน่ึง) 

 

กำรยกเลิก 

 กรุป๊น้ี เป็นสำยกำรบิน Low Cost จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ  ำ หรอืค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำกรณีใดๆ

ทั้งสิ้ น เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

หมำยเหต ุ

* บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

* บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ี

อยูน่อกเหนือการ   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย

การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

* หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่

รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

* ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรบัราคาสูงขึ้ น บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาข้ึนตามจริง 

* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุด

ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

* มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

* หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียว

สถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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***ส ำคญัมำก*** 
**ก่อนท ำกำรจองทุกครั้งกรุณำอ่ำนเง่ือนไขวีซ่ำและกำรเตรียมเอกสำร 

ใหค้รบทุกขอ้ค่ะ เน่ืองจำกเอกสำรทั้งหมดทำงสถำนฑตูเป็นผูก้  ำหนดไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั

บริษทัทวัร*์* 

 

เอกสำรยืน่วีซ่ำไตห้วนั 

 หนงัสือเดินทำง  อำยุเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน  ณ วนัเดินทำง 

 รูปถ่ำย 2น้ิว 2 รูป  อำยุไม่เกิน 6 เดือน  ถ่ำยหนำ้ตรง หำ้มยิ้ ม ไม่สวมแว่นตำด ำ เป็นรูปถ่ำยที่ถ่ำยจำก

รำ้นถ่ำยรูปและอดัดว้ยกระดำษโฟโต ้ เท่ำนั้น หำ้มถ่ำยรูปกบัผนงัแลว้น ำไปปริ๊นเองเด็ดขำด พ้ืนหลงัสีขำว

เท่ำนั้น 

 ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือ สูจบิตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล ( ถำ้มี ) 

 ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

 ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำก ออมทรพัย ์หรือ ฝำกประจ  ำ เท่ำนั้น  ( ปรบับญัชียอดล่ำสุด ยอ้นหลงั 6 เดือน )  

ทุกหนำ้ทุกแผ่น 

 หนงัสือรบัรองกำรท ำงำน / กำรเรียน (ตวัจริงเท่ำนั้น ) 

 - ลกูจำ้ง : ระบุวนัที่เริ่มท ำงำน , ต ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือน  เป็นภำษำองักฤษ 

 - เจำ้ของบริษทั  :  หนงัสือรบัรองบริษทั อำยุไม่เกินกว่ำ 3 เดือน  นบัจำกวนัที่ออกถึงวนัที่เดินทำง 

          - นกัเรียน / นกัศึกษำ  (อำยุ 16 ปีข้ึนไป) : หนงัสือรบัรองจำกทำงสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ 

            (อำยุต  ำ่กว่ำ 16 ปี ) : สมุดรำยงำนผลกำรเรียน หรือ บตัรประจ ำตวันักเรียน 

 ทะเบียนสมรส / สูจบิตัรลกู กรณีไม่ไดท้  ำงำน ใหส้ำมีท ำหนงัสือรบัรองกำรเป็นภรรยำและรบัรอง 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

 ใบหยำ่ ( ถำ้มี ) 

หมำยเหตุ…ท่ำนใดมีซองใส่พำสปอรต์กรุณำถอดออกเก็บไวก่้อนส่งเล่มมำยงับริษทัเพ่ือยืน่วีซ่ำ 

เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรสูญหำยเน่ืองจำกขณะยื่นเล่มเข่ำสถำนทูต ทำงสถำนฑูตจะตอ้งใหเ้อำซองที่ใส

พำสปอรต์ออกก่อนยืน่ 
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***ส ำคญัมำก*** 

กรณุาอ่านใหค้รบทุกขอ้ 
คุณสมบตัขิองผูท้ี่ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่ำไตห้วนั 

1. ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 ผูถื้อหนังสือเดินทางของประเทศไทยท่ีมีวีซ่า (หรือสิทธิการพ านัก

ถาวร) ของประเทศใดประเทศหน่ึงคือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น องักฤษ อียู(Schengen Visa) 

ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ (ในส่วนของวีซ่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอ้งเป็นวีซ่าแบบ

สต๊ิกเกอรติ์ดเล่มเท่าน้ัน วีซ่าท่ีเป็นแบบกระดาษA4 แลว้เย็บติดกบัเล่มไม่สามารถใชไ้ด ้ตอ้งท า

การยืน่วีซ่าเท่าน้ัน) ท่ียงัไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัได ้โดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า

ไตห้วนัและสามารถพ านักอยูใ่นประเทศไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  

1.1กรณีวีซ่าท่ีไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวน้ันอยูใ่นเล่มพาสปอรต์ท่ีหมดอายุ และผูเ้ดินทางมีการ

ท าพาสปอรต์เล่มใหม่ รบกวนผูเ้ดินทางท าการ  ENDORSEMENTS (เอนดอสเมน้ท-์เป็นกำร

บนัทึกกำรถือหนงัสอืเดินทำงเล่มเดิม เน่ืองจำกเล่มเดิมมีวีซ่ำที่ยงัมีอำยุใชง้ำน  เน่ืองจำก 

ในหนำ้วีซ่ำวีซ่ำท่องเที่ยว B1/B2 จะระบุเลขที่หนังสือเดืนทำง (Passport Number)ไวใ้น

หนำ้วีซ่ำดว้ย ดงันั้นถำ้ passport เล่มนั้นหมดอำยุ แลว้ตอ้งท ำ passport ใหม่ ซ่ึงแน่นอน

ตอ้งไดห้มำยเลข possport ใหม่ จะตอ้งมีกำรท ำกำรบนัทึก (ENDORSEMENTS) ลงบน 

passport เล่มใหม่ เพื่อให ้passport ทั้งสองเล่ม refer ถึงกนัได ้ซ่ึงจะมีผลท ำใหวี้ซ่ำที่อยูใ่น 

passport เล่มเดิม ยงัคงใชไ้ดต้อ่ไปคู่กบั passport เล่มใหม่  และตอ้งถ่ำยหนำ้เอนดอสเมน้

ใหก้บัทำงบรษิทัทวัรด์ว้ย สำมำรถไปท ำไดท้ี่สถำนกงสุล  

2. ผูถื้อหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวขา้งตน้ สามารถขอหลักฐานการเขา้ไตห้วันไดท้างเว็บไซต ์

https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/  และน าหลกัฐานท่ีไดร้บัแสดงต่อสายการบิน

https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/
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และเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั (กรณีท่ีผูแ้สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของ

ประเทศดงักล่าว ในขอ้ท่ี 1จะถูกปฏิเสธการเขา้ไตห้วนั)  

3. คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอหลกัฐานทางเว็บไซด ์มีดงัน้ี:  

3.1 เป็นผูถื้อหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทาง

อ่ืนๆท่ีมิใชพ่าสปอรต์)  

3.2 เป็นผูท่ี้ไม่เคยไดร้บัการวา่จา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมาก่อน  

3.3 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารเรือขากลบัหรือ จุดหมายถดัไปพรอ้มวีซ่าท่ียงัมีอายุ

และระบุวนัเดินทางและเท่ียวบินหรือเท่ียวเรืออยา่งชดัเจน  

3.4 ไม่เป็นผูเ้คยมีประวติัเป็นผูไ้ม่พึงประสงคข์องส านักตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั  

  การขออนุญาตเขา้เมืองทางอินเทอรเ์น็ต ประชาชนในหา้ประเทศของอาเซ่ียนสามารถขออนุญาตเขา้

เมืองทางอินเทอรเ์น็ต โดยท าการตรวจเช็คคุณสมบติัของท่านก่อนดงัน้ี： 

1. คุณสมบติัทัว่ไป (ตอ้งครบทุกประการ)  

 หนังสือเดินทางไทยท่ียงัมีอายุเหลืออยูไ่ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวนัท่ีจะเดินทาง

ถึงไตห้วนั ไม่ใชว่นัท่ีขออนุญาตทางอินเทอรเ์น็ต)  

 ตอ้งมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  

 ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เคยไดร้บัการวา่จา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมาก่อน  

2. คุณสมบติัพิเศษ (ปัจจุบนัน้ีมีเอกสารอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี)  

ปัจจุบนัเป็นผูท่ี้  

(ก)ไดร้บัอนุญาต (มีสิทธิ) พ านักถาวร หรือ  

(ข) ผูมี้วซ่ีาเขา้เมืองซ่ึงยงัไม่หมดอายุของประเทศสหรฐัอเมริกา แคนาดา องักฤษ ญ่ีปุ่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนดห์รือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหน่ึง  

 ขณะเขา้เมือง ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หากไม่มีจะถูก

ปฏิเสธเขา้เมือง  

***กรณีผูเ้ดินทำงถือหนังสือเดินทำง 2 เล่ม 2 สญัชำติ กรุณำแจง้

กับทำงเจำ้หน้ำท่ีบริษัททัวร์ใหเ้รียบรอ้ยตั้งแต่กำรท ำจองและ

รบกวนกรุณำแจง้ว่ำ ครั้งลำ่สุดท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศไทย ผูเ้ดินทำง

ใชเ้ล่มพำสปอรต์เล่มไหนในกำรเดินทำงเขำ้ประเทศไทย และตอ้ง
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ท ำกำรส่งหนำ้พำสปอรต์ทั้ง 2 เล่ม ใหก้ับเจำ้หนำ้ท่ีบริษัททวัรท์นัที

หลังจำกกำรท ำกำรจอง เน่ืองจำกจะมีผลกับกำรออกตัว๋เครื่องบิน

และกำรเขำ้เมือง***  

 

 


