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เดินทางโดยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติของประเทศไทย
พ ักโรงแรมระด ับมาตรฐาน 4 ดาว

อาหารพิเศษ
สุก้ ีสตู รไต้หวัน พร้อมน้าจิ้มรสเด็ด,สเต็กและบุฟเฟ่ สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อใน
ไทเป , ปลาประธานาธิ บดี , สลัดกุ้งมังกร, ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน

กําหนดการเดินทาง สงกรานต์ 11 – 15 เมษายน 2558
วันแรก

05.00 น.
07.25 น.
11.55 น.
เที่ยง
บ่าย

กรุ งเทพฯ - ไต้ หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทเป - พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง –
ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต
สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI
AIRWAY เจ้ าหน้ าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป...โดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่ TG634
ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ก้ ูกง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้ หวัน
เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ได้ รวบรวมของลํ ้าค่าในพระราชวังกู้กงของปั กกิ่งไว้ ทงหมดซึ
ั้
ง่ ประเมินค่ามิได้ และ
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เย็น

วันที่สอง

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของลํ ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้ วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี ้มีประวัติ
ยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของลํ ้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ ตราประทับ
ประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้ างแกะสลัก ฯลฯ
 บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่  ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุ ในไทเปจุดศูนย์รวมของ
วัยรุ่นและ คนไทเปในไลฟ์สไตล์แบบกลางคืนมีทงแหล่
ั ้ งช้ อปปิ ง้ แฟชัน่ และของกินหลากหลาย
พักที่GRAND FORWARD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

ไทเป – นั่งรถไฟด่ วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN
PARK

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองฮัวเหลียน (โดยรถไฟด่ วน) ตลอดเส้ นทางเป็ นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหว่างทางให้ ทา่ นได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามบนเส้ นทาง ซูฮวั โดยอีกด้ านหนึง่ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้ าน
จะเป็ น หน้ าผาสูง
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “ อุทยานแห่ งชาติไท่ หลู่เก๋ อ ” หรื อ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มี
ทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้ อนสวยงามแล้ ว ยังมีวฒ
ั นธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้ นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็ นเส้ นทาง
ประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้ าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ผ่านชมจุดชมวิวที่นา่ ประทับใจใน
อุทยานฯ ได้ แก่ ถํา้ นกนางแอ่ นและอุโมงค์ เก้ าโค้ ง บนเส้ นทางคดเคี ้ยวผ่านหุบเขาและหน้ าผาที่เกิดขึ ้น
โดยธรรมชาติ ซึง่ เป็ นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของเกาะไต้ หวัน และแวะชมนํา้ ตกฉางชุน อนุสรณ์
สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึง่ ที่มีทศั นียภาพของหุบเขาสลับซ้ อนสวยงามตัวอาคารเป็ น
สถาปั ตยกรรมจีน ด้ านข้ างมีนํ ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสูล่ ําธารลี่อู ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นเส้ นทางเดินชมวิว
ทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้ นกั ท่องเที่ยว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด สะพานหิน
อ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็ นแหล่งที่อยูข่ องชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ ายเป็ น หมูบ่ ้ าน
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คํ่า

กลางหุบเขา เป็ นจุดชมวิวอีกจุดหนึง่ ที่มีธรรมชาติสวยงาม ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่
FARGLORY OCEANPARK ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ ตื่นตากับปลานานาชนิดที่หาดูได้ ยากยิ่ง
ผ่านอุโมงค์แก้ วสัมผัสอย่างใกล้ ชิด กลับสูเ่ มืองฮัวเหลียน
 บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั ให้ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่MARSHALL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่ วน –ไทเป - เหย่ หลิ่ว – จิ่วเฟิ่ น – อาบนํา้ แร่
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองไทเปโดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้ างทางถึงไทเป จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่ หลิ่ว ซึง่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
ประกอบด้ วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้ าหู รังผึ ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่ อนตัว
ของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของนํ ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้ าเทพธิดา ซึง่
มีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้ หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึง่ เป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัย
กษัตริ ย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุ
ต่างๆ ทําให้ จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจํา
จนกระทัง่ มีกรใช้ จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อูเ๋ หยียน เตอะซันชิว”
ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้ เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมา
คึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ ( ในกรณีท่ เี ดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วัน
อาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กาํ หนดจะต้ องเปลี่ยนเป็ นรถShuttle Bus เพื่อเดินทางขึน้ ลงจิ่วเฟิ่ นคะ )
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองไทเป
 บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ร้ านภัตตาคารอู๋เจี่ยว 200 ล้ าน
พักที่NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
นําท่านเข้ าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ ทา่ นผ่อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่นํ ้าแร่ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายใน
ห้ องพักของท่าน
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วันที่ส่ ี

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

ไทเป – หนานโถว – วัดจงไถ่ ซานซื่อ – ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัม
จั๋ง วัดเหวินอู่ – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองหนานโถว นําท่านสู่ วัดจงไถ่ ซานซื่อ ซึง่ วัดแห่งนี ้ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนา
สถานที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
นําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวันตังอยู
้ ่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ยซึง่ ทางการ
ท่องเที่ยวไต้ 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 ลักษณะภูมิ
ประเทศที่โดดเด่น ทําให้ ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี ้ยว ซึง่ เป็ นที่มาของนามอัน
ไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ ทา่ นดื่มดํ่ากับบรรยากาศริ ม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบนํ ้าจืด
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ แห่งเดียวของไต้ หวัน นําท่านขึ ้นสู่วดั เสวียนกวง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่
ได้ อญ
ั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้ เวลาอันสมควรนําท่านขึ ้นฝั่ งเดินทางไป
กราบไหว้ สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึง่ หมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้ าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ า
แห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึง่ มีมลู ค่าถึงตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน จากนัน้
เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึง่ มีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้ หวันเมืองนี ้จะเป็ นศูนย์กลางการ
เดินทางจากทางด้ านเหนือของเกาะและทางใต้ ของเกาะจึงทําให้ เมืองนี ้มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา
 บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กพร้ อมบุฟเฟ่ สลัดบาร์
หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ ทา่ นได้
อิสระกับการช้ อปปิ ง้ เลือกซื ้อสิ่งของที่ถกู ใจมากมายไม่วา่ จะเป็ น เสื ้อผ้ า รองเท้ า กิฟช๊ อป อาหารการกิน
ท้ องถิ่นที่ขึ ้นชื่อมากมายรวมถึงชานมไข่มกุ สูตรต้ นตําหรับก็หาทานได้ ณ ที่แห่งนี ้ สําหรับท่ านที่ช่ ืนชอบ
รองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ท่ นี ่ ีราคาถูกกว่ าเมืองไทยแน่ นอน
พักที่MAISON DE CHINE HOTEL 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า
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วันที่ห้า

เช้ า

เที่ยง
บ่าย
20.10 น.
23.05 น.

ไทจง– ไทเป - ขึน้ จุดชมวิวตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง – สนามบินเถา-หยวน
- กรุ งเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองไทเป ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้ างทางจากนันเดิ
้ นทางสู่ “ตึกไทเป
101” ตึกระฟ้า แห่งนี ้มีความสูงเป็ นอันดับ 3ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้ างขึ ้นโดยหลักวิศวกรรม
ชันเยี
้ ่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และ
ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สดุ ในโลก ด้ วยความเร็ วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นําท่ านขึน้ ตึกชมทัศนียภาพ
โดยรอบเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําท่านช้ อปปิ ง้ แหล่งที่
ทันสมัยที่สดุ แห่งหนึง่ ของไทเปบริเวณตึก 101 ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมชันนํ
้ าราคาถูกกว่าเมืองไทย
ประมาณ 20 %
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกีส้ ูตรไต้ หวัน
แล้ วนําท่าน ช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง(สยามสแคว์ แห่ งไทเป อิสระท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายรวมทัง้
สินค้ าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
เหิรฟ้าเดินทางสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่ TG635
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

**หมายเหตุ**

รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ ้ ชื่อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ ก
สัปปะรด GERMANIUM SHOP

ช่ วงการเดินทาง

11 – 15 เม.ย. 58

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พัก เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี
พักท่ านเดียว
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

45,900

45,900

45,900

44,900

8,000
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนาํ ้ มันของสายการบินหากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
***15 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ 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 การตกลงไว้
กับบริ 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)
 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 ส่วนที่เหลือชําระ
ก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 ในการยื่นขอวีซา่ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ทกุ ๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี 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 ยกเก็บค่ายื่นวีซา่ เร่งด่วน
เพิ่ม 800 บาท ให้ กบั ทางสถานทูตไต้ หวัน
การยกเลิก
* สําหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นมัดจํา
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ต้องทําวีซ่า
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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 การที่ทา่ น
ได้ 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 ้คิดตามราคาภาษี เครื่ องบินและภาษี สนามบินในปั จจุบนั ซึง่ หากมีการปรับราคาสูงขึ ้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 ออมทรัพย์ 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
- เด็กอายุไม่ ถงึ 20 ปี : หากไม่ ได้ เดินทางกับพ่ อแม่ จะต้ องมีใบเซ็นยินยอมจากพ่ อแม่ สําเนาบัตร ประชาชน +
สําเนาทะเบียนบ้ านพ่ อแม่ แนบมาด้ วย
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ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ ได้ ทาํ งานให้ สามีทาํ หนังสือรั บรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง
ค่ าใช้ จ่าย
 ใบหย่ า ( ถ้ ามี )
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่ มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า
เพื่อเป็ นการป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข้ าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้ องให้ เอา
ซองที่ใส่ พาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น

คุณสมบัตขิ องผู้ท่ ีไม่ 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 เดินทางและเที่ยวบิน
หรื 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 ไม่ใช่วนั ที่
ขออนุญาตทางอินเทอร์ 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

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

(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

