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♥♥♥ พิเศษ!!! บัวลอยทังหยวน♥♥♥
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พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว + อาบนํา้ แร่ ห้องส่ วนตัว 2 คืน
อาหารพิเศษ
สุกีส้ ูตรไต้ หวัน พร้ อมนํา้ จิม้ รสเด็ด , เสี่ยวหลงเปาที่ขนึ ้ ชื่อ ,
ร้ านภัตตาคาร 200ล้ าน ,
ปลาประธานาธิบดี ผู้ซ่ งึ ไปทะเลสาบแล้ วต้ องชิม , สเต็กไต้ หวัน พร้ อมสลัดบาร์ ,
ร้ านอาหารHELLO KITTY

เดินทางโดยสายการบินแห่ งชาติ ไต้ หวัน เครื่องลาใหม่ กัปตันเก่ าประสบการณ์ สูง
ทีน่ ั่งกว้ างขวางสะดวกสบาย
กําหนดการเดินทาง 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558
วันแรก

06.00 น.
08.30 น.
13.00 น.

คํ่า

กรุ งเทพฯ – ไต้ หวัน – เถาหยวน – ไทจง– งานเทศกาลโคมไฟหยวนเซียวเจี๋ย
2015 – ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต

สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA
AIRLINE เจ้ าหน้ าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 066
ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึง่ มีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้ หวัน เมืองนี ้จะเป็ น
ศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้ านเหนือของเกาะ และทางใต้ ของเกาะจึงทําให้ เมืองนี ้มีความคึกคักอยู่
ตลอดเวลา
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้ หวัน พร้ อมบุฟเฟ่ ต์ สลัดบาร์
แล้ วนําท่านชมความสวยงามของ โคมไฟเทศกาลหยวนเซียวเจี๋ย ที่ในปี นึงจะมีจดั แค่ครัง้ เดียว ซึง่ เป็ นที่ร้ ู
กันว่างานโคมไฟเทศกาลหยวนเซียวเจี๋ยของที่ไต้ หวันนัน่ ขึ ้นชื่อมาก
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นําท่านสู่ ♥ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ♥ ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ ทา่ นได้ อิสระกับ
การช้ อปปิ ง้ เลือกซื ้อสิ่งของที่ถกู ใจ ท่ านที่ช่ ืนชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ท่ นี ่ ีราคาถูก
กว่ าเมืองไทยแน่ นอน
พักที่FUSHIN HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันสอง

เช้ า

เที่ยง

ไทจง – หนานโถว – ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเห
วินอู่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ า + กระเช้ าลอยฟ้าพาโนรามา + ชื่นชม
ความงดงามของดอกซากุระ – ไทเป – อาบนํา้ แร่

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านที่ ♥ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุริยันจันทรา♥ ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับ
ภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวัน ตังอยู
้ ่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย ซึง่
ทางการท่องเที่ยวไต้ หวันได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ ้าสูย่ อดเขาที่นบั จากความสูงระดับ
600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภเู ขาสลับซับซ้ อนล้ อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศ
ที่โดดเด่น ทําให้ ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี ้ยว ซึง่ เป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า
“สุริยันจันทรา” พร้ อมทังนํ
้ าท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซาจั๋ง ที่ได้ อญ
ั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่♥ วัด
เสวียนกวง♥ เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนันนํ
้ าท่านกราบไหว้ สิ่งศักดิส์ ิทธิ์♥ วัดเหวินอู่♥ ซึง่ หมายถึงศาสดา
ขงจื่อเทพเจ้ าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าวัด
ซึง่ มีมลู ค่าถึงตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน และนําท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึง่ ถือ
เป็ นเทพเจ้ าแห่งปั ญญาและเทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
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คํ่า

นําท่านชม ♥ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ า♥ ท่านจะได้ ชมโชว์ระบําพื ้นเมืองโชว์วฒ
ั นธรรมของชนเผ่า
ดังเดิ
้ มต่างๆบนเกาะไต้ หวัน จากนันนํ
้ าท่านนั่งกระเช้ าลอยฟ้าสูโ่ ซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่ องเล่น
หลากหลายให้ ทา่ น ได้ สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย ซึง่ ในช่วงเวลานี ้ท่านยังจะได้ ♥ชื่นชมความ
งดงามของดอกซากุระ♥ที่บานสะพรั่งรอต้ อนรับนักท่องเที่ยวอย่างทุกท่านอยู่ ได้ เวลาอันสมควรนําท่านนั่ง
กระเช้ าลอยฟ้าใหม่ ล่าสุดข้ ามภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสน
สวยงามแบบพาโนราม่ า ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตาม
อัธยาศัย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ร้ านอาหารKITTY
RESTAURANT
พักที่NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
นําท่านเข้ าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ ทา่ นผ่อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่นํ ้าแร่
ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายในห้ องพักของท่าน

วันสาม

เช้ า

เที่ยง

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – เหย่ หลิ่ว – สะพานคู่รัก – ถนนเก่ าตัน้ สุ่ย – อาบนํา้ แร่

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ♥หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น♥ ซึง่ เป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัย กษัตริย์ก
วงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุตา่ งๆ ทําให้ จํานวน
แร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทัง่ มีกรใช้ จิ่วเฟิ่ น
เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อูเ๋ หยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์
ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้ เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมี ชีวิตชีวาอีกครัง้ ( ใน
กรณีท่ เี ดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กาํ หนดจะต้ อง
เปลี่ยนเป็ นรถShuttle Bus เพื่อเดินทางขึน้ ลงจิ่วเฟิ่ นคะ )
แล้ วนําท่านเดินทางสู่ ♥อุทยานแห่ งชาติเหย่ หลิ่ว♥เหย่หลิ่วมีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้ วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของนํ ้าทะเล
ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เช่น รองเท้ าเทพธิดา เทียน ดอกเห็ด เต้ าหู้รังผึ ้ง และที่โดดเด่นมี
ชื่อเสียงมากที่สดุ ก็คือ “เศียรพระราชินี” ซึง่ มีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้ หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร
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เย็น

แล้ วนําท่านเดินทางไปชม♥ สะพานคู่รัก ♥สะพานแห่งนี ้ได้ สร้ างเสร็จและเปิ ดใช้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2003 โดยประธานาธิบดีเฉินสุย่ เปี ยนเป็ นผู้ตงชื
ั ้ ่อให้ สะพานแห่งนี ้ว่า “สะพานคูร่ ัก” จุดเด่นของสะพาน
แห่งนี ้คือเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตก และโรแมนติคของไทเป เป็ นสะพานที่มีความยาว 164.9 เมตร และมีความ
กว้ าง 5 เมตร ลักษณะของสะพานคูร่ ักแห่งนี ้ เป็ นสะพานแขวนรูปโค้ ง เพื่อเชื่อมโยงสองฟากฝั่ ง บริเวณท่าเรื อ
ชาวประมง
 บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกีไ้ ต้ หวัน
แล้ วนําท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่♥ถนนเก่ าตัน้ สุ่ย♥ ตันสุย่ เป็ นท่าเรื อแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้ หวัน ท่าน
สามารถพบเห็นซากของวันวานที่เคยรุ่งเรื อง รวมไปถึงตึกที่สร้ างในสไตล์ตะวันตก สไตล์ฟจู ิตอนใต้ และสไตล์
ญี่ปนุ่ สิ่งเหล่านี ้ทําให้ ถนนสายนี ้เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของความรุ่งเรื องในอดีต ถือเป็ น ถนนเส้ นสายเก่าแก่ที่คง
ความงดงามของเมืองตันสุ
้ ย่ ไว้ ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั สถานีรถไฟใต้ ดนิ มีกิจกรรมหลากหลายในตลาดแห่งนี ้ มีการวาดรูป
และการเล่นดนตรี ที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวหรื อผู้คนมาเดินที่ถนนเส้ นนี ้กัน อีกทังมี
้ อาหารว่างมากมายหลายชนิดให้
ลองชิม รวมทังอาหารพื
้
้นเมือง อาหารทะเล รวมทังไข่
้ ดํา (ไข่เหล็ก) ที่เป็ นอาหารขึ ้นชื่อของตันสุ
้ ่ยด้ วย
พักที่NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
นําท่านเข้ าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ ทา่ นผ่อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่นํ ้าแร่ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายในห้ องพัก
ของท่าน

วันสี่

เช้ า

เที่ยง

พิพธิ ภัณฑ์ ก้ ูกง– อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101 (รวมค่ าขึน้ จุดชมวิว
ชัน้ 89) –– ซีเหมินติง (สยามสแคว์ ไทเป) – รถไฟหัวจรวด – สนามบินเถาหยวน
– กรุ งเทพฯ

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ♥พิพธิ ภัณฑ์ ก้ ูกง♥ มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้ หวัน เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ได้ รวบรวมของลํ ้าค่าในพระราชวังกู้กงของปั กกิ่งไว้ ทงหมดซึ
ั้
ง่ ประเมินค่ามิได้ และเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่มีการจัดแสดงของลํ ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้ วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี ้มีประวัตยิ าวนานกว่า 5,000 ปี
ชมของลํ ้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้ างแกะสลัก
ฯลฯ
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษร้ านภัตตาคาร 200ล้ าน
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บ่าย

คํ่า

21.55 น.
00.35+1 น.

นําท่านเดินทางสู่ ♥อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค♥ ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลั
้ ง มีลกั ษณะการก่อสร้ าง
คล้ ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้ างขวาง ทําให้ อนุสรณ์แห่งนี ้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่
มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้ านข้ างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ จากนันนํ
้ าท่าน
เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี ้มีความสูงเป็ นอันดับสองของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้ างขึ ้น
โดยหลักวิศวกรรมชันเยี
้ ่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรม
ทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สดุ ในโลก ด้ วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร นําท่านขึ ้นชันจุ
้ ดชมวิวชัน้
89 เพื่อชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําท่านช้ อปปิ ง้
แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ทนั สมัยที่สดุ แห่งหนึง่ ของไทเปบริเวณตึก 101 ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบร์ นเนมชันนํ
้ า จากนันนํ
้ าท่าน
อิสระเลือกชิมเลือกช้ อปปิ ง้ ขนมของฝากที่ขึ ้นชื่อของไต้ หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้ กสับปะรด ท้ อฟฟี่ นมรสเลิศ
ขนมโมจิสตู รดังเดิ
้ มไต้ หวัน ฯลฯ ซึง่ ร้ านนี ้เป็ นร้ านที่มีชื่อเสียงและเป็ นร้ านเดียวที่ได้ รับลิขสิทธิ์รูปท่าน
ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วเป็ นพรี เซนเตอร์ ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ♥ ย่ านช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
(สยามสแคว์ แห่ งไทเป) ♥ อิสระท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายรวมทังสิ
้ นค้ าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตาม
อัธยาศัย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนันนํ
้ าท่าน ♥สัมผัสกับรถไฟความเร็วสูง♥ (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปน)
ุ่ ซึง่ เป็ นรถไฟ
ความเร็วสูงแห่งที่สองของเอเชียได้ เริ่มเปิ ดดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผา่ นมานี ้เองซึง่ มีความเร็ ว
ยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สดุ เดินทางสูส่ ถานีเถาหยวน แล้ วนําท่านเดินทางสู่
สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้าเดินทางสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 065
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*************************************************************************

**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ ้ ชื่อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสัปปะรด
GERMANIUM SHOP
อัตราค่ าบริการ
ช่ วงการเดินทาง

27 ก.พ. – 2 มี.ค.
58

ผู้ใหญ่ พัก เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักท่ านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

32,900

32,900

32,900

31,900

6,000
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนาํ ้ มันของสายการบินหากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมจากสายการ
บิน
*** 15 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้ าทัวร์ ไทยและไกด์ ท้องถิ่นบริการคะ

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้ อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท *ทังนี
้ ้ย่อมอยูใ่ นข้ อจํากัดที่มี การตกลง
ไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต *
 ค่ าวีซ่า ท่ านละ 1500 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทกุ ชนิด
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่ านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้ า)<150*4 วัน = 600 NTD/คน(ลูกค้ า)>
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก
, ค่าซัก รี ด ฯลฯ
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ ส่วนที่เหลือ
ชําระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 ในการยื่นขอวีซา่ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ทกุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อม
ส่ งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ น้อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณีท่ เี อกสารของท่ านไม่ สมบูรณ์
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิ ีซ่าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมใหม่ เอง หากต้ องการ
ยื่นวีซ่าอีกครัง้ หนึ่ง)
 หากท่านให้ เอกสารยื่นวีซา่ ช้ ากว่ากําหนด 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทมีความจําเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่ายื่นวีซ่าเร่งด่วน
เพิ่ม 800 บาท ให้ กบั ทางสถานทูตไต้ หวัน
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การยกเลิก
* สําหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ต้องทําวีซ่า
หมายเหตุ
* บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรื อ ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ ายการสูญหาย ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั เิ หตุ
ต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ ชําระ ไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทาง ไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี ้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึง่ หากมี การปรับราคาสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาขึ ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบิน บริ ษัทขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริ ษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริ การนันๆ
้
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ทางบริ ษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า


เอกสารยื่นวีซ่า
 หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
 รู ปถ่ าย 2นิว้ 2 รู ป อายุไม่ เกิน 6 เดือน ถ่ ายหน้ าตรง ไม่ สวมแว่ นตาดํา พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้
 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ในกรณีท่ เี คยเปลี่ยนชื่อ )
 สําเนาทะเบียนบ้ าน หน้ าที่เป็ นที่อยู่บ้าน และ ชื่อตัวผู้เดินทาง
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรั พย์ หรือ ฝากประจํา เท่ านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่ าสุด ) ทุกหน้ า ทุกแผ่ น
ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองการทํางาน / การเรียน
(ตัวจริงเท่ านัน้ )
- ลูกจ้ าง : ระบุวันที่เริ่มทํางาน , ตําแหน่ ง, อัตราเงินเดือน ,วันที่เดินทางไปกลับ เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้ าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่ เกินกว่ า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปี ขึน้ ไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ
- อายุ ตํ่ากว่ า 16 ปี : สมุดรายงานผลการเรี ยน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน
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- เด็กอายุไม่ ถงึ 20 ปี : หากไม่ ได้ เดินทางกับพ่ อแม่ จะต้ องมีใบเซ็นยินยอมจากพ่ อแม่ สําเนาบัตร ประชาชน +
สําเนาทะเบียนบ้ านพ่ อแม่ แนบมาด้ วย

ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ ได้ ทาํ งานให้ สามีทาํ หนังสือรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง
ค่ าใช้ จ่าย
 ใบหย่ า ( ถ้ ามี )
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่ มมายังบริษัทเพื่อยื่นวี
ซ่ า เพื่อเป็ นการป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข้ าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้ องให้
เอาซองที่ใส่ พาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น

คุณสมบัตขิ องผู้ท่ ไี ม่ ต้องยื่นขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซา่ (หรื อสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนึง่ คือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปนุ่ อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
สามารถเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซา่ ไต้ หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศไต้ หวันได้ ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้ างต้ น สามารถขอหลักฐานการเข้ าไต้ หวันได้ ทางเว็บไซต์
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ และนําหลักฐานที่ได้ รับแสดงต่อสายการบินและเจ้ าหน้ าที่ตรวจ
คนเข้ าเมืองของไต้ หวัน (กรณีที่ผ้ แู สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้ อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้ า
ไต้ หวัน)
3. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี :้
3.1 เป็ นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ ต)
3.2 เป็ นผู้ที่ไม่เคยได้ รับการว่าจ้ างไปใช้ แรงงานในไต้ หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้ อมวีซา่ ที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและ
เที่ยวบินหรื อเที่ยวเรื ออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผู้เคยมีประวัตเิ ป็ นผู้ไม่พงึ ประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน
การขออนุญาตเข้ าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต ประชาชนในห้ าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้ าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต
โดยทําการตรวจเช็คคุณสมบัตขิ องท่านก่อนดังนี：
้
1. คุณสมบัตทิ วั่ ไป (ต้ องครบทุกประการ)

หนังสือเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้ หวัน ไม่ใช่
วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์ เน็ต)

ต้ องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ

ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่เคยได้ รับการว่าจ้ างไปใช้ แรงงานในไต้ หวันมาก่อน
2. คุณสมบัตพิ ิเศษ (ปั จจุบนั นี ้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้)
ปั จจุบนั เป็ นผู้ที่
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(ก)ได้ รับอนุญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรื อ
(ข) ผู้มีวีซา่ เข้ าเมืองซึง่ ยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรื อเชงเกน
สหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึง่

ขณะเข้ าเมือง ต้ องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้ าเมือง

