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เมืองไถจง–วดัจงไถซานซ่ือ-ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

อทุยานแห่งขาติอาลีซาน – นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี 

วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินหว ู่-ชิมชาอ ู่หลง 

เมืองไทเป- รา้นขนมพายสบัปะรด 

Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์กต็ 

ออกเดินทาง 16-20 มี.ค.59 ,6-10 เม.ย.59,20-24 เม.ย.59 

 
วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง  

23.00 พรอ้มกนัท่ี ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสายขาออก  เคานเ์ตอรส์ายการบิน NOK SCOOT   
เจา้หน้าท่ี คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง    
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 วนัท่ีสอง           สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน -  เมืองไถจง –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-   
                       วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัจงไถซานซ่ือ – วดัเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เดินทางสู่เมืองเจี้ ยอ้ี 

02.30 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT   เท่ียวบินท่ี XW”182  
                     (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 
                     (ตั้งแตว่นัท่ี 6  เมษายน 59 ไฟล ์XW 182 จะเปล่ียนเวลาเป็น 03.10-08.05) 
07.30 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไตห้วนั   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรบั   
นําท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของมณฑล

ไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนยว์ฒันธรรม ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไตห้วนั  
และยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั เมืองไถจง เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั ระหวา่ง

ทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม นําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมี

ความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนด์แหง่ไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมนูเลก เนชัน่แนลซีนิก

แอเรีย ซ่ึงการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ําสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดบั 

600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ทาํใหต้วัทะเลสาบ

มองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” จากน้ันนําท่าน 

นมสัการอฐัิของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965   

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วดัจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั งบประมาณสรา้งกวา่หม่ืน

ลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสรา้งแข็งแกรง่มาก เม่ือปี 

1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้นหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วดัน้ีกลบัไม่เป็น

อะไรเลยสรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมากมีหอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม   
หลงัจากน้ันนําท่านหลงัจากน้ันนมสัการ ศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้

แหง่ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์หลงัจากน้ันนําท่าน ชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ท่ีมีช่ือเสียงของ

ไตห้วนั  จากน้ันเดินทางสู่เมืองเจี้ ยอ้ี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  เมนูพิเศษ สเต็กจานรอ้น + สลดับารไ์ม่อั้น 

จากน้ัน นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั YUT TONG HOTEL  4*  หรือเทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัท่ีสาม            อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี – เมืองไถจง – ฟงเจี้ ยไนทืมาเก็ต                               

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นจุดท่องเท่ียวท่ี สาํคญัและสวยงามอีกท่ีหน่ึง

ของเกาะไตห้วนัท่ีทุกท่านไมค่วรพลาด นําท่านเท่ียว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ 

ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญท่ี่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้านได ้นัง่รถไฟโบราณ ชมอุทยาน พรอ้มทั้งใหท่้าน 
ไดช้ม สวนสนพนัปี ท่ีมีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุ

มากกวา่รอ้ยปี ใหท่้านไดช่ื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหาร เป็นอาหารจนีสไตลพ้ื์นเมือง 

หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์

สองขา้งทางท่ีสวยงาม นําท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ ไนทม์าเก็ต   เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและ 

เป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจาํหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จนถึงเวลานัดพบ  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั   
จากน้ัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  CITY RESORT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดพ้กัผ่อน 

วนัท่ีส่ี            เมืองไทเป-ศูนย ์germaniumและนาฬิกา– รา้นขนมพายสบัปะรด–อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  
                        ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึก)  - Taipei Fish Market - ซีเหมินติง          

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป นําท่าน ชมศูนย ์ germanium เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยใน

การปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวยีน

โลหิตดี ช่วงยใหร้า่ยการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกาหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่

โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม จากน้ันใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั เพ่ือนําท่านเดินทางสู ่

รา้นขนมพายสบัปะรดซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัขึ้ นชื่อของไตห้วนั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั   เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา ท่ีขึ้ นชื่อของไตห้วนั 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติั

แทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ 
ตาํแหน่งผูนํ้าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะ

มีขึ้ นทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี   สมควรแก่เวลา  
หลงัอาหร  นําท่านเดินทางไป  ตึกไทเป 101 นวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพ ทาง

เทคโนโลยขีองไตห้วนั สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบ

โดยวศิวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญห่นักกว่า 660 ตนั  ท าหนา้ท่ี
กนัการ สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ
อยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งตอ่กนั และยงัมีลิฟทท่ี์ เร็วท่ีท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที  ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดแ์นมช่ือดงั  
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 (ท่านใดสนใจข้ึนลิฟทช์มวิวบนตึก ชัน้ 89กรณุาติดต่อท่ีหัวหนา้ทวัร)์    
นําท่านเดินทางต่อไปยงัTAIPEI FISH MARKET  หรือ ตลาดปลาไทเป ซ่ึงเป็นตลาดขายปลาและอาหาร

ทะเลสดๆ ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร ์มีขายอาหารทะเลทั้งแบบสดๆ และแบบสาํเร็จท่ีพรอ้มรบัประทานไดท้นัที ท่าน

สามารถเลือกซ้ือ ชิมและล้ิมลอง ทั้งซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสกา้ หอยนางรมสด กุง้ หอยเซลล ์ 

ขา้วป้ันหน้าต่างๆ ขนม ผลไม ้ท่ีพรอ้มรบัประทานไดเ้ลย  จากน้ัน นําท่านไป ชอ้ปป้ิง  ตลาดซีเหมินติง หรือท่ี

คนไทยเรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด ์ เนมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่าน

รกั รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น, NEW 
BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก   อิสระชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั  **อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั **  
นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ORCHARD PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

วนัท่ีหา้             สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้  อาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

07.00  นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.00 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT   เท่ียวบินท่ี  XW 181  
                      (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 

11.55  ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

เง่ือนไขและราคา 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ ์  2559  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**          ** กรุป๊ 15 ทา่น ออกเดินทาง ** 

 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตยีงเสริม 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเด่ียว 
จา่ยเพ่ิม 

16-20 มี.ค 59 16,400 16,400 16,400 16,400 3,800 

6-10 เม.ย.59 18,400 18,400 18,400 18,400 3,800 

20-24 เม.ย.59 16,400 16,400 16,400 16,400 3,800 
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 อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
- ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  
- ค่าพาหนะนําเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
- ค่ามคัคุเทศกม์ืออาชีพ และหวัหน้าทวัร ์นําเท่ียวและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั 

   ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูสู้งอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารกัษาอยูใ่นขอ้จาํกดั

การตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ) 
***ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปไต้หวัน หมายเหตุ  ต้องมัดจ าพร้อมส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง  และต้อง
เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปจ านวนผู้เดนิทาง 15 คนขึน้ไปเทา่นั้น  กรณีท่ีไม่ไดร้บัการอนุมตัิวีซ่าตอ้งเสียค่าธรรมเนียมยืน่เดี่ยวตาม
ปรกติ***   กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % และภาษีทุกชนิด (ไม่รวมภาษีน้ํามนัท่ีมกีาร เปล่ียนแปลง) 

- ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ทา่นละ  600  NTD / คน /ทริป  (ลกูคา้เด็ก ช าระเงินเทา่ผูใ้หญ่) 

- ค่าวีซ่าไตห้วนัเดี่ยว ทา่นละ 1,700 บาท  

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั, ค่าซกัรีด ฯลฯ 
เง่ือนไขในการส ารองท่ีนัง่  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาพาสสปอรต์ช าระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่วี  

   ซ่าส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มฉิะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง (ไม่นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และ 

   วนัหยุดราชการ) 

- ในการยืน่ขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้ม   ส่งมอบ 

   เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ  

   อาจจะปฏเิสธการอนุมติัวีซ่า ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วีซ่าอีกครั้งหน่ึง) 
- กรณีการจองล่วงหนา้และประสงคจ์ะยืน่วีซ่าแบบ ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊ไตห้วนั 

     1.1 กรณุาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระ 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่วีซ่าสว่นที ่

            เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทาง  

     1.2 ในการยืน่ขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ทา่น กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ 

           ระบุ พรอ้ม   สง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วีซ่าไมน่อ้ยกว่า 45 วนัก่อนการเดินทาง(ในกรณีที่เอกสาร 

           ของทา่นไม่สมบูรณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัิวีซ่า ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสีย      

          คา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วีซ่าอีกครั้งหน่ึง) 
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 การยกเลิกส าหรบัการจองปรกติ 

* สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีตอ้งทาํวีซ่า 
หมายเหต ุ
* บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
* บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ ควบคุมของทาง 

   บริษัทฯหรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ยการสูญหาย ความล่าชา้หรือ จากอุบติัเหตุ ต่างๆ 

* หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระ ไว ้ 
   แลว้  ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
* บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ   เอกสารเดินทาง   
   ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
* ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรบัราคาสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาขึ้ นตาม 
   จริง 
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก สาย การบิน บริษัท 
   ขนส่ง    หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทน ใหแ้ต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบั 
   ค่าบริการน้ันๆ 
* มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผูมี้ 
   อาํนาจ ของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
* หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มี 
   การ    คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให ้โดยขอสงวน สิทธ์ิการจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ให ้
   ทราบล่วงหน้า  

 

เอกสารยืน่วีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2น้ิว 2 รูป อายุไมเ่กิน 6 เดือน ถ่ายหนา้ตรง ไมส่วมแวน่ตาดาํ พื้ นหลงัสีขาว(ตอ้งเป็นกระดาษอดัรูป 
    เท่าน้ัน ) 

 3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สูจิบตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถา้มี ) 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น 
5. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรพัยห์รือ ฝากประจาํเท่าน้ัน (ปรบับญัชียอดล่าสุดยอ้นหลงั 6  เดือน)ทุกหน้าทุกแผ่น 
    (เงินยอดสุดทา้ยขอ 30,000บาทขึ้ นไป/ต่อ1ท่าน) 
6. หนังสือรบัรองการทาํงาน / การเรียน  เป็นภาษาองักฤษ  (หา้มขีดเขียนหรือรบัรองส าเนา) 

     - ลกูจา้ง : ระบุวนัท่ีเร่ิมทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ 
        (สาํเนาบตัรประกนัสงัคม,ใบผูเ้สียภาษี) 
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      - เจา้ของบริษัท : หนังสือรบัรองบริษัท อายุไมเ่กินกวา่ 3 เดือน นับจากวนัท่ีออกถึงวนัท่ีเดินทาง 
     - นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ้ นไป ) : หนังสือรบัรองจากทางสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) 

       (อายุ ตํา่กวา่ 16 ปี)   : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บตัรประจาํตวันักเรียน 
7. สาํเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบตัรลกู กรณีไมไ่ดท้าํงานใหส้ามีทาํหนังสือรบัรองการเป็น ภรรยาและรบัรอง ค่าใชจ้่าย 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ ( ถา้มี )  
9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งใชส้  าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้น 

ของบิดา มารดา ดว้ย อยา่งละ 1 ชุด และตอ้งไปแจง้กบัทางอ าเภอเพื่อท าหนงัสือยนิยอมใหลู้กเดินทางไป 

ตา่งประเทศ  พรอ้มกบัเอกสารของคนที่จะใหบุ้ตรของตวัเองเดินทางไปดว้ย พรอ้มระบุความสมัพนัธ  ์

10.. ใบกรอกประวติัส่วนตวั สาํหรบักรอกวีซ่าออนไลน์ เร่ิม 1 เมษายน 2555 

        หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอรต์กรุณาถอดออกเก็บไวก้่อน ส่งเล่มมายงับริษัทเพ่ือยื่นวีซ่า 
        เพ่ือเป็นการป้องกนัการสูญหาย เน่ืองจากขณะยื่นเล่มเขา้สถานทูต ทางสถานทูตจะตอ้งใหเ้อา 
        ซองท่ีใสพาสปอรต์ออกก่อนยื่น   
คณุสมบตัิของผูท้ี่ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่าไตห้วนั 
1. ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 ผูถื้อหนังสือเดินทางของประเทศไทยท่ีมีวีซ่า (หรือสิทธิการพาํนักถาวร) ของประเทศใด 

    ประเทศหน่ึงคือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น องักฤษ อีย ู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด ์ท่ียงัไม่ 
หมดอายุ สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัได ้โดยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าไตห้วนัและสามารถพาํนักอยูใ่นประเทศ ไตห้วนัไดไ้ม่ 
เกิน 30 วนั  

2. ผูถื้อหนังสือเดินทางไทยดงักล่าวขา้งตน้ สามารถขอหลกัฐานการเขา้ไตห้วนัไดท้างเว็บไซต ์ 

http://immigration.gov.tw และนําหลกัฐานท่ีไดร้บัแสดงต่อสายการบินและเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  
ของไตห้วนั (กรณีท่ีผูแ้สดงหลกัฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดงักล่าว ในขอ้ท่ี 1จะถูกปฏเิสธการเขา้ไตห้วนั)  

3. คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอหลกัฐานทางเว็บไซด ์มีดงัน้ี:  
3.1 เป็นผูถื้อหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆท่ีมิใช่พาสปอรต์)  
3.2 เป็นผูท่ี้ไม่เคยไดร้บัการวา่จา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมากอ่น  
3.3 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารเรือขากลบัหรือ จุดหมายถดัไปพรอ้มวีซ่าท่ียงัมีอายุและระบุวนัเดินทางและ เท่ียวบินหรือเท่ียว

เรือ  อยา่งชดัเจน  
3.4 ไม่เป็นผูเ้คยมีประวติัเป็นผูไ้ม่พึงประสงคข์องสาํนักตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั  
       การขออนุญาตเขา้เมืองทางอินเทอรเ์น็ต ประชาชนในหา้ประเทศของอาเซ่ียนสามารถขออนุญาตเขา้เมืองทาง  

       อินเทอรเ์น็ต โดยทาํการตรวจเช็คคุณสมบติัของท่านก่อนดงัน้ี： 
1. คุณสมบติัทัว่ไป (ตอ้งครบทุกประการ)  

• หนังสือเดินทางไทยท่ียงัมีอายุเหลืออยูไ่ม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวนัท่ีจะเดินทางถึงไตห้วนั ไม่ใช่ 
   วนัท่ีขออนุญาตทางอินเทอรเ์น็ต)  

    • ตอ้งมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  

    • ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เคยไดร้บัการว่าจา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมาก่อน  
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 2. คุณสมบติัพิเศษ (ปัจจุบนัน้ีมเีอกสารอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี)  
     ปัจจุบนัเป็นผูท่ี้  
     (ก)ไดร้บัอนุญาต (มีสิทธิ) พาํนักถาวร หรือ  
     (ข) ผูม้ีวีซ่าเขา้เมืองซ่ึงยงัไม่หมดอายุของประเทศสหรฐัอเมริกา แคนาดา องักฤษ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
           หรือ เชง เกนสหภาพยโุรป ประเทศใดประเทศหน่ึง  

        • ขณะเขา้เมือง ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หากไม่มีจะถูกปฏเิสธเขา้ 
           เมือง 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือไทยใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการยื่นวีซ่า

ของทา่น   เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งกรอกในขอ้มูลการขอวีซ่า 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ................................................................................................................ 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ............................................................................. 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................................................................... 
4.ช่ือ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา............................................................................ 
5.ช่ือ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารดา.................................................................. 
6. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................................................  
โทรศพัทบ์า้น ........................................................................  มือถือ ..................................................................................... 
7. อาชีพปัจจุบนั ..................................................................... ต  าแหน่ง ................................................................................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ............................................................ ท่ีอยู ่.......................................................................... 
.................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ...............................................................................  โทรสาร ................................................................... 
8. สถานภาพ   (........) โสด    (........) สมรส     (........) หยา่     (.......) ม่าย     (.......) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (......) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ..........................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด .................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ......................................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ...............................................................................  มือถือ ........................................................................ 
9. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพนัธ์ ................................................... 
 ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพนัธ์ ................................................... 
 ช่ือ-นามสกุล ...............................................................................   ความสัมพนัธ์ .................................................. 
10. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ........................................................................................ 
ท่ีอยู ่.............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์................................................ 
โทรศพัท ์..................................................... 
11.ช่ือโรงแรมหรือท่ีพกัท่ีไตห้วนัพร้อมเบอร์โทรศพัท.์........................................................................................................ 


