(HDTPE003)

**ราคาโปรโมชั ่นไม่มีราคาเด็ก**
**ราคายังไม่รวมวีซ่าไต้หวัน 1,700 บาท ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าแบบปกติ
ประกาศ!!! ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคาใหม่มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
เงื่อนไขในการยื่นวีซ่าไต้หวันกรุณาดูทา้ ยโปรแกรม**

เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎอยูต่ ลอดเวลา
รบกวนผูเ้ ดินทางอ่านรายละเอียดและกรุณาเตรียมเอกสารให้ครบทุกข้อ
หากผูเ้ ดินทางไม่เตรียมให้ครบตามที่บริษัทขอ
ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณีวีซ่าไม่ผ่านใดใดทั้งสิ้น**
วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
03.10 น.

สนามบินดอนเมือง
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 6
สายการบิน NOK SCOOT พบเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวก
สนามบินเถาหยวน-เมืองผูหลี-่ วัดจงไถถานซื่อ-ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่เมืองไทจง-ฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182
(ไม่ มีอาหารบริการบนเครื่อง)
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08.05 น.

เช้ า

กลางวัน

คํา่

วันที่สาม
เช้ า

ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยูท่ างภาคกลาง
ของไต้หวัน เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่สาํ คัญของไต้หวัน
บริการอาหารเช้ า แบบ Set Box
นําท่านชม วัดจงไถ่ ฉานซื่อ เป็ นวัดที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนสถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
รองจากนครวาติกนั และวัดมหายานที่ธิเบต เป็ นสถานที่สาํ หรับจาริ กแสวง บุญของชาวไต้หวัน ได้ชื่อว่า
เป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน ซึ่งใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท โดยออกแบบ
โดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ งมาก
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรี ย บเสมื อ น
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย
ซึ่ งทางการท่ อ งเที่ ย ว
ไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่ บูรณะเมืองจาก แผ่ น ดิ น ไหวครั้ งใหญ่ เ มื่ อ วัน ที่ 21
กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจาก
ผืน นํ้าสู่ ย อดเขาที่ นับจากความสู งระดับ 6002,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ น ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดด
เด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบ มองดู ค ล้ายพระอาทิตย์แ ละพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่ม าของนามอันไพเราะว่า
“สุริยนั จัน ทรา” พร้อ มทั้งนํา ท่า นนมัส การอัฐิ ข อง พระถัง ซั ม จั๋ง ที่ไ ด้อ ัญเชิ ญ อัฐิธ าตุ กลับ มาที่ วั ด
เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนําท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ
วั ด เ ห วิ น ห วู่
ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหิน
อ่ อ น 2 ตั ว ที่ ตั้ ง อ ยู่
ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั้นนําท่าน เดิ น ทางสู่ เมื อ งไทจง ซึ่ งตั้ง อยู่ใ นภาค
ตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของ
ไต้ห วัน ปั จจุ บ ัน เป็ นศู นย์ว ฒ
ั นธรรมการศึ ก ษา
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ
เกาะไต้หวัน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุ กไี้ ต้ หวัน
นําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จําหน่ายสินค้าและ
อาหารทานเล่น
สไตล์ไต้หวัน เมนูข้ นึ ชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือก ซื้อสินค้าต่างๆ พร้อม
ชมวิถีชีวติ ของชาวไต้หวัน
พักที่ THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
ไทจง-ไทเป-ร้ านพายสั ปปะรด-ศูนย์ ปะการังสี แดง-ตึกไทเป101(ไม่ รวมค่าขึน้ ตึก)-ซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ตเมืองเจียวซี-ไนท์ มาร์ เก็ต
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
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กลางวัน

คํา่

วันที่สี่
เช้ า

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้ านขนมเค้กสั บปะรด ซึ่งทําจากแป้ งเค้กโดยที่
ภายในสอดไส้
สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่ อยมาก และมีแพ็คเกจที่ ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะ
ที่จะเป็ นของฝากอย่างดี หลังจากนั้นนําท่านเดินทาง ชมศูนย์ ปะการังแดง (GERMANIUM SHOP) เป็ นศูนย์
ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดง ถือเป็ นอัญมณี ช้ นั สูงและเป็ นที่แพร่ หลายของชาวไต้หวัน
มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน
ร่ างกาย ปะการัง แดงจะมีอยูม่ ากที่สุดเกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่ น
และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลี และโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยูใ่ ต้ทะเลลึกถึง 1,800
เมตร ในอดีตเป็ น
เครื่ องประดับสําหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้ า แห่งนี้มีความสูงเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508
เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของ แผ่นดินไหว และการ
ป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วย ความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระ
ท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่ ง ของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมชั้นนํา
ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นนําท่านสู่ ซื่อ หลินไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไหวัน เมนูข้ นึ ชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหูเ้ หม็น ไก่ ทอด
นํ้ามะละกอปั่ น และอื่นๆอีกมากมาย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BARON’S HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ นํ้าแร่ ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายใน
ห้ องพักของท่ าน
อุทยานเย่ หลิว-ดิวตีฟ้ รี -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม อุทยานเย่ หลิว่ อุทยาน แห่งนี้ต้งั อยูท่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพืน้ ที่เป็ น
แหลมยืน่ ไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่ มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผวิ นํ้า เมื่อครั้งหลายล้านปี ที่แล้วการ
เซาะกร่ อนของนํ้าทะเล และลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว
โดยเฉพาะหิน รู ปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้ว
จะต้องไปถ่ายรู ปคู่กบั สิ่งนี้ ที่นี่ยงั มีร้านค้า ต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือก
ชิมได้อย่างจุใจ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เสี่ ยวหลงเปา
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บ่ าย

คํา่
วันที่ห้า
เช้ า
09.50 น.
12.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหาร
เทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ นําท่านเดินทางสู่
ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรน
ใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สเต็กไต้ หวัน
พักที่ CITY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้ า แบบ Set Box
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่ มีอาหารบริการบนเครื่อง)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*********************************************************
**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นี้มีแวะร้ านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ3ร้ าน คือ
ดิวตี้ฟรี ,ร้ านขนมเค้กสัปปะรด , ศูนย์ ปะการั งแดง(GERMANIUM SHOP)
**รบกวนลูกค้าทุกท่ านแวะชมทุกท่ าน
ซื้อหรื อไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น**
กําหนดการเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

17-21 ก.ค. 59
28 ก.ย.- 2 ต.ค.59
12-16 ต.ค. 59
19-23 ต.ค. 59

17,900.16,900.18,900.27,900.-

6,500.5,500.7,500.8,500.-

**ราคาโปรโมชั่นไม่ มีราคาเด็ก**
**ราคายังไม่ รวมวีซ่าไต้ หวัน 1,700 บาท ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าแบบปกติ
ประกาศ!!! ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคาใหม่ มีผลใช้ บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป
เงื่อนไขในการยื่นวีซ่าไต้ หวันกรุณาดูท้ายโปรแกรม**
***สํ าคัญมาก***
ทัวร์ไต้หวัน_HD(TPE003) Super Hot Taiwan อาบนํ้าแร่ 5D3N(XW) JULY-OCT_EVE/ http://www.countertour.com/

4

(HDTPE003)

**ก่ อนทาการจองทุกครั้ ง กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขวีซ่าและการเตรี ยมเอกสารให้ ครบทุกข้ อค่ะ เนื่องจากเอกสารทั้งหมดทางสถานทูต
เป็ นผู้กาหนดไม่ ได้ ขึ้นอยู่กับบริ ษทั ทัวร์ และรบกวนผู้เดินทางทุกท่ าน กรุ ณาเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่บริ ษทั ทัวร์ แจ้ งเพื่อตัว
ของท่ านเอง**
ในกรณีที่ในคณะมีผู้ยืนยันการเดินทาง ครบ 15 คนขึน้
โดยการมัดจําและมีการส่ งเอกสารในการยื่นวีซ่า
ก่ อนเดินทาง 35 วันขึน้ ไป(ไม่ นับรวม เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ทางบริษัทฯจะยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ เข้ าไป
ซึ่งทางประเทศไต้ หวันได้ มีประกาศยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่า
และหากได้ ทําการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ ว เล่ มพาสปอร์ ตจะอยู่ในสถานทูตเป็ นเวลา 30 วัน (ไม่ นับรวม เสาร์ -อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ) และจะไม่ สามารถทําการดึงเล่ มพาสปอร์ ตออกจากสถานฑูตได้ ในทุกกรณีไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
**หากผู้เดินทางต้ องการใช้ เล่ มพาสปอร์ ตเดินทางหรือใช้ ทําธุระอื่นๆ กรุณาแจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัททัวร์ ทุกครั้งก่อนทําการ
ยื่นวีซ่าว่ ามีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ เล่ มวันทีเ่ ท่ าไหร่ มิฉะนั้นหากเล่ มพาสปอร์ ตอยู่ในสถานทูตแล้วมีการแจ้ งทีหลังทางบริษัท
ทัวร์ จะไม่ สามารถทําการนําเล่ มออกก่อนได้ ในทุกกรณี ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น **
***สํ าคัญมาก***
**ก่ อนทําการจองทุกครั้งกรุณาอ่านเงื่อนไขวีซ่าและการเตรียมเอกสาร
ให้ ครบทุกข้ อค่ะ เนื่องจากเอกสารทั้งหมดทางสถานฑูตเป็ นผู้กําหนดไม่ ได้ ขนึ้ อยู่กับบริษัททัวร์ **
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามันของสายการบิน หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
***ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***
***อัตราค่าบริการสงวนสิ ทธิ์เฉพาะผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น
สํ าหรับชาวต่ างชาติกรุณาสอบถามก่ อนทําการจอง***
**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**
**ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**
**ตั๋วเครื่องบินไม่ สามารถทําการเลื่อนวันไป-กลับได้
ผู้เดินทางต้ องเดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น**
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อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ รวมภาษีสนามบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ *
อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่ านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)
( = 150 x 4 วัน = 600 NTD ต่ อลูกค้า 1 ท่ าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้ หวัน 1,700 บาท ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าแบบปกติ
ประกาศ!!! ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคาใหม่ มีผลใช้ บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมจ่ายค่ามัดจํา 10,000 บาท ภายใน 2 วันนับจากวันที่ทาํ การจอง ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง
20 วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง(ไม่นบั รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 ในการยืน่ ขอวีซ่า เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ น้อยกว่า 20 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่ สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะ
ปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่ เอง หากต้ องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
การยกเลิก
กรุ๊ปนี้ เป็ นสายการบิน Low Cost จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการ
เหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
* บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาขึ้นตามจริ ง
* กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่งหรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***สํ าคัญมาก***
**ก่ อนทําการจองทุกครั้งกรุณาอ่านเงื่อนไขวีซ่าและการเตรียมเอกสาร
ให้ ครบทุกข้ อค่ะ เนื่องจากเอกสารทั้งหมดทางสถานฑูตเป็ นผู้กําหนดไม่ ได้ ขนึ้ อยู่กับบริษัททัวร์ **
**รบกวนผู้เดินทางทุกท่านทําการเตรียมเอกสารให้ เรียบร้ อยตามที่สถานฑูตขอ กรุณาเข้ าใจว่ าเอกสารทั้งหมดต้ องส่ งเข้ าสถาน
ฑูต เพื่อความเรียบร้ อย
กรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบและเรียบร้ อยค่ะ
กรณีผู้เดินทางไม่ เตรียมเอกสารให้ ครบและเรียบร้ อยตามที่บริษัทแจ้ งและยืนยันที่จะทําการยืน่ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดใด
ทั้งสิ้น กรณียื่นวีซ่าไม่ ผ่าน
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เอกสารยื่นวีซ่าไต้ หวัน
 หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
 รู ปถ่ าย 2นิ้ว 2 รู ป อายุไม่ เกิน 6 เดือน ถ่ ายหน้ าตรง ห้ ามยิม้ ไม่ สวมแว่ นตาดํา เป็ นรู ปถ่ ายทีถ่ ่ ายจากร้ านถ่ ายรู ปและอัดด้ วย
กระดาษโฟโต้ เท่ านั้น ห้ ามถ่ ายรูปกับผนังแล้ วนําไปปริ๊นเองเด็ดขาด พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น
 สํ าเนาบัตรประชาชน หรือ สู จิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ ามี )
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
 สํ าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา เท่ านั้น ( ปรับบัญชียอดล่ าสุ ด ย้ อนหลัง 6 เดือน ) ทุกหน้ าทุกแผ่ น
 หนังสือรับรองการทํางาน / การเรียน (ตัวจริงเท่ านั้น )
- ลูกจ้ าง : ระบุวันที่เริ่มทํางาน , ตําแหน่ ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้ าของบริษัท : หนังสื อรับรองบริษัท อายุไม่ เกินกว่ า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา (อายุ 16 ปี ขึน้ ไป) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ
(อายุตํ่ากว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน
 ทะเบียนสมรส / สู จิบัตรลูก กรณีไม่ ได้ ทํางาน ให้ สามีทําหนังสื อรับรองการเป็ นภรรยาและรับรอง ค่าใช้ จ่าย
 ใบหย่ า ( ถ้ ามี )
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่ มมายังบริษัทเพือ่ ยื่นวีซ่า
เพื่อเป็ นการป้ องกันการสู ญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข่ าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้ องให้ เอาซองที่ใสพาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น
***สํ าคัญมาก***
กรุ ณาอ่ านให้ ครบทุกข้ อ
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ ต้องยื่นขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรื อสิ ทธิการพํานักถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนึ่ งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิ วซี แลนด์ (ในส่ วนของวีซ่า
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอ้ งเป็ นวีซ่าแบบสติ๊กเกอร์ติดเล่มเท่านั้น วีซ่าที่เป็ นแบบกระดาษA4 แล้วเย็บติดกับเล่มไม่
สามารถใช้ได้ ต้องทําการยืน่ วีซ่าเท่านั้น) ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า
ไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
1.1กรณี วีซ่าที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวนั้นอยูใ่ นเล่มพาสปอร์ตที่หมดอายุ และผูเ้ ดินทางมีการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่
รบกวนผูเ้ ดินทางทําการ ENDORSEMENTS (เอนดอสเม้ นท์ -เป็ นการบันทึกการถือหนังสื อเดินทางเล่มเดิม เนื่องจาก
เล่ มเดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้ งาน เนื่องจาก ในหน้ าวีซ่ าวีซ่าท่ องเที่ยว B1/B2 จะระบุเลขที่หนังสื อเดืนทาง (Passport
Number)ไว้ ในหน้ าวีซ่าด้ วย ดังนั้ นถ้ า passport เล่ มนั้ นหมดอายุ แล้ วต้ องทํา passport ใหม่ ซึ่ งแน่ นอนต้ องได้
หมายเลข possport ใหม่ จะต้ องมีการทําการบันทึก (ENDORSEMENTS) ลงบน passport เล่ มใหม่ เพื่อให้ passport
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ทั้งสองเล่ ม refer ถึงกันได้ ซึ่ งจะมีผลทําให้ วีซ่าที่อยู่ใน passport เล่ มเดิม ยังคงใช้ ได้ ต่อไปคู่กับ passport เล่ มใหม่
และต้ องถ่ ายหน้ าเอนดอสเม้ นให้ กับทางบริษัททัวร์ ด้วย สามารถไปทําได้ ที่สถานกงสุ ล
2. ผู ้ ถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทา งไ ท ยดั ง ก ล่ าวข้ า งต้ น
สา ม า รถข อ หลั ก ฐา น ก ารเข้ า ไต้ ห วั น ได้ ท า งเว็ บ ไ ซต์
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ และนําหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู ้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้:
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและ
เที่ยวบินหรื อเที่ยวเรื ออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พงึ ประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดย
ทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้：
1. คุณสมบัติทวั่ ไป (ต้องครบทุกประการ)
 หนังสือเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วนั ที่ขอ
อนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
 ต้องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ
 ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพเิ ศษ (ปั จจุบนั นี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรื อ
(ข) ผูม้ ีวซี ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรื อเชงเกน
สหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
 ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง
***กรณีผู้เดินทางถือหนังสื อเดินทาง 2 เล่ ม 2 สั ญชาติ กรุณาแจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่บริ ษัททัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยตั้งแต่ การทํา
จองและรบกวนกรุณาแจ้ งว่ า ครั้งล่ าสุ ดที่เดินทางเข้ าประเทศไทย ผู้เดินทางใช้ เล่ มพาสปอร์ ตเล่ มไหนในการเดินทางเข้ า
ประเทศไทย และต้ องทําการส่ งหน้ าพาสปอร์ ตทั้ง 2 เล่ ม ให้ กับเจ้ าหน้ าที่บริ ษัททัวร์ ทันทีหลังจากการทําการจอง
เนื่องจากจะมีผลกับการออกตั๋วเครื่องบินและการเข้ าเมือง***
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