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พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษสุก้ ีสตู รไต้หวัน พร้อมน้าจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปาที่ข้ ึนชื่อในไทเป,
ปลาประธานาธิ บดี ผูซ้ ึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
กําหนดการเดินทาง เม.ย. – มิ.ย. 2558
วันแรก
กรุงเทพฯ ไต้ หวัน – เถาหยวน
16.30 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน TRANSASIA AIRWAYS

(SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 4 วัน 3 คืน (GE) เม.ย.-มิ.ย. 19,900-20,900.-
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เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
เหิรฟ้าสู่ กรุ งไทเปโดยสายการบิน TRANSASIA AIRWAYS เทีย่ วบินที่ GE868
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
พักที่ NOVOTEL HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง –วัด
เหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลาง
การเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลาเดินทางมุ่ง
หน้าสู่ วัดจงไถ่ ฉานซื่อ ซึ่ งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนาสถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรอง
จากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษปลาประธานาธิบดี)
หลังอาหารนําท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทราซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูใ่ นเขตของซันมูลเลกเนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ยซึ่ งทางการท่องเที่ยว
ไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน
1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว
33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยวซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา” พร้อมทั้งนําท่าน
นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนําท่านกราบ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วดั บุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญาและเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์
รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และนําท่านนมัสการ ศาล
เจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งปั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษสเต็คไต้ หวันพร้ อมสลัดบาร์ )
นําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจงให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง
เลือกซื้ อสิ่ งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือ

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ าม

ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชั้น
89) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ ไทเป) – แช่ นํา้ แร่

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเปแล้วนําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค” ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้ง
หลัง มี ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวางทําให้อนุสรณ์แห่งนี้

(SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 4 วัน 3 คืน (GE) เม.ย.-มิ.ย. 19,900-20,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองไทเปด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละคร
แห่งชาติจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู งมีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวันเพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิ่งไว้ท้ งั หมดซึ่ งประเมินค่ามิได้และเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของลํ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า
5,000 ปี ชมของลํ้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจําตัวเฉี ยนหลง ฮ่องเต้ งาช้าง
แกะสลักฯลฯ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษเสี่ ยวหลงเปา)
จากนั้นนําท่านอิสระเลือกชิ มเลือกช้อปปิ้ งขนมของฝากที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้กสับปะรด ท้อฟ
ฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ฯลฯ ซึ่ งร้านนี้ เป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นร้านเดียวที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ รู ป
ท่านประธานาธิ บดีหม่าอิงจิ๋วเป็ นพรี เซนเตอร์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ มีความสู ง
เป็ นอันดับ 2 ของโลก มีความสู งถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะ
เทื่อนของแผ่นดิ นไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อ
นาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนเนมชั้นนํา ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่ านใดสนใจขึน้ ลิฟท์ ส่ ู จุดชมวิวชั้ น 89 ติดต่ อ
หัวหน้ าทัวร์ ) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป) อิสระท่านช้อป
ปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษ สุ กี้ ชาบูชาบู)
พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติได้ง่ายๆภายในห้องพัก
ของท่าน

วันทีส่ ี่

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น - เหยหลิว่ –สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยกษัตริ ยก์ วงสวี
แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆทําให้จาํ นวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจําจนกระทัง่ มีกรใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ น
ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชมจิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครั้ง(ในกรณีที่
เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดทีก่ าํ หนดจะต้ องเปลีย่ นเป็ นรถShuttle
Bus เพือ่ เดินทางขึน้ ลงจิ่วเฟิ่ นคะ ) แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิว่ ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหิ นชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้า
เทพธิ ดา ซึ่ งมีชื่อเสี ยงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลกอิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

(SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 4 วัน 3 คืน (GE) เม.ย.-มิ.ย. 19,900-20,900.-
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กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
14.30 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน TRANSASIA AIRWAYS เทีย่ วบินที่ GE867
17.30 น.
เดินทางถึง สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ....พร้ อมความประทับใจ....
**************************************************************
**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ้ ชื่อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด GERMANIUM SHOP

อัตราค่ าบริการ ปี 58
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

23-26 เม.ย. 58

19,900

19,900

19,900

18,900

6,000

7-10 พ.ค. 58

19,900

19,900

19,900

18,900

6,000

21-24 พ.ค. 58

19,900

19,900

19,900

18,900

6,000

4-7 มิ.ย. 58

19,900

19,900

19,900

18,900

6,000

18-21 มิ.ย. 58

20,900

20,900

20,900

19,900

6,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนํา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน*** 25 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมี
หัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิ่นบริการคะ

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบินและค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพและหัวหน้าทัวร์ นาํ เที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
(SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 4 วัน 3 คืน (GE) เม.ย.-มิ.ย. 19,900-20,900.-
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 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ *
 ค่าวีซ่า ท่านละ 1500 บาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า) <150*4 วัน = 600 NTD/คน(ลูกค้า)>
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก , ค่าซัก รี ด ฯลฯ

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าส่ วนที่เหลือชําระ
ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
ในการยืน
่ ขอวีซ่าเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆท่านกรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่ระบุพร้อมส่ ง
มอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าไม่นอ้ ยกว่า15วันก่อนการเดินทาง(ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวซี ่าของท่านได้และท่านจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่เองหากต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมจ่ายค่ามัดจํา

การยกเลิก

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า

หมายเหตุ

* บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสู ญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลงทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศอันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่ งหากมีการปรับราคาสู งขึ้นบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ปรับราคาขึ้นตามจริ ง
* กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้าเปลี่ยนแปลงการบริ การจากสายการ
บินบริ ษทั ขนส่ งหรื อหน่วยงานที่ให้บริ การบริ ษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
* มัคคุเทศก์พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯกํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสาย
การบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ นแต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 4 วัน 3 คืน (GE) เม.ย.-มิ.ย. 19,900-20,900.-
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เอกสารยืน่ วีซ่า
 หนังสื อเดินทาง อายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
 รู ปถ่าย 2นิ้ว 2 รู ป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น
 สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สู จิบตั ร หรื อ ใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ) ทุกหน้าทุกแผ่น
 หนังสื อรับรองการทํางาน / การเรี ยน (ตัวจริ งเท่านั้น )
- ลูกจ้าง : ระบุวนั ที่เริ่ มทํางาน , ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริ ษทั : หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรี ยน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปี ขึ้นไป ) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ
( อายุ ตํ่ากว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรี ยน หรื อ บัตรประจําตัวนักเรี ยน
 ทะเบียนสมรส / สู จิบตั รลูก กรณี ไม่ได้ทาํ งานให้สามีทาํ หนังสื อรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
 ใบหย่า ( ถ้ามี )
หมายเหตุ-ท่านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่ งเล่มมายังบริ ษทั เพื่อยืน่ วีซ่า
เพื่อเป็ นการป้ องกันการสู ญหายเนื่องจากขณะยืน่ เล่มเข่าสถานทูตทางสถานฑูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ ตออก
ก่อนยืน่

คุณสมบัติของผู้ทไี่ ม่ ต้องยืน่ ขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางของประเทศไทยที่มีวซี ่า (หรื อสิ ทธิ การพํานักถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถเดิน
ทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้นสามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์และนําหลักฐานที่ได้รับ
แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู ้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศ
ดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้ :
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ ต)
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 ม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์ เน็ตประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทาง
อินเทอร์ เน็ตโดยทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้：
1. คุณสมบัติทวั่ ไป (ต้องครบทุกประการ)
(SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 4 วัน 3 คืน (GE) เม.ย.-มิ.ย. 19,900-20,900.-
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 หนังสื อเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วนั ที่ขอ

อนุญาตทางอินเทอร์ เน็ต)
 ต้องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ
 ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปั จจุบนั นี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรื อ
(ข) ผูม้ ีวซี ่าเข้าเมืองซึ่ งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรื อเชงเกน
สหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่งขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรว

(SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่ น-อาบนํ้าแร่ 4 วัน 3 คืน (GE) เม.ย.-มิ.ย. 19,900-20,900.-
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