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ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
วัดจงไถซานซื่อ วัดที่ทันสมัยที่สดุ ในไต้หวัน
ชมตึกไทเป 101 สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน
ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง เฝิ งเจียไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
เมนูพเิ ศษ ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกาแพง, ปลาประธานาธิ บดี

กาหนดการเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน – กรกฎาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบิ นดอนเมือง - สนามบิ นเถาหยวน
17.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน Tiger
Air เจ้าหน้าทีอ่ ํานวยความสะดวกและโหลดสัมภาระของกทุกท่าน
19.20 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน .โดยสายการบิ น Tiger Air เที่ยวบิ นที่ IT506
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิ น )
00.10+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั CENTURY HOTEL TAOYUAN , HEDO HOTEL TAOYUAN ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า
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เถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดพระถังซาจั ๋ง –
วัดเหวิ นอู่ – ร้านชาอูหลง - ช้อปปิ้ งตลาดเฝิ งเจียไนท์มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (1)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ วัด จงไถฉานซื่ อ
เป็ น วัด ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลก
งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง150 เมตร มีห้องเรียน
กว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม ออกแบบโดย
วิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เพราะในปี
1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว และเกิดธรณีสูบ
กลืนหมู่บ้านหายไป แต่ ว ดั จงไถฉานนี้กลับไม่เ ป็ นอะไรเลย ทําให้ค น
ไต้หวันเกิดความศรัทธาเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนู ปลาประธานาธิบดี
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนั จันทรา .....ให้ท่านได้ล่องเรือชมทัศนียภาพ ของทะเลสาบ ซึง่ เป็ น
แหล่งนํ้าจืดขนาดใหญ่ของไต้หวัน มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 5.4 ตาราง
กิโลเมตร อยูท่ ค่ี วามสูงประมาณ 748 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ระดับ 600-2,000 เมตร ตัวทะเลสาบ
มองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็ นทีม่ าของชื่อ สุริยนั
จันทรา ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพ ทะเลสาบสีมรกตและ อากาศ
อันแสนบริสุทธิ ์ และนําท่านนมัสการ อัฐขิ องพระถังซัมจั ๋ง ณ วัดเสวียนกวง .....จากนัน้ นําท่านกลับ
ขึน้ ฝั ง่ สู่ วัดเหวิ นอู่ หรือ วัดกวนอู วัดศักดิ ์สิทธิ ์อีกแห่งของไต้หวัน
ภายในเป็ นทีป่ ระดิษฐานรูปปั น้ ของศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่ง
ปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึง่ เป็ นทีน่ บั ถือ
ของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ทีต่ งั ้ อยูห่ น้า
วัดซึง่ มีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ..... นําท่าน ชิ มชาอู่หลง
ทีป่ ลูกอยูม่ ากทางแถบอาหลีซนั ด้วยสภาพอากาศบนทีส่ ูงหนาวเย็น
ตลอดปี ทําให้ชาทีน่ ่มี รี สชาติดกี ลมกล่อม อิสระชิมชาชนิดต่างๆ หรือเลือกซือ้ เป็ นของฝากตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพระกระโดดกําแพง
นําท่านสู่ ตลาดเฝิ งเจีย ไนท์มาเก็ต ตลาดทีม่ รี า้ นค้าครบครัน และมีช่อื เสียงของเมืองไถจง และ
ตัง้ แต่รา้ นอาหารทานเล่น, ร้านชานมไข่มกุ , ร้านเสือ้ ผ้า ร้านร้องเท้ากีฬาแบรนด์ดงั และเป็ นทีน่ ิยม
NB, ADIDAS, NIKE, Onitsuka Tiger, Converse, Sketcher อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั TALMUD HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMAIUM POWER
CENTER – ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชัน้ 89) - ตลาดซี เหมิ นติ ง – จิ่ วเฟิ่ น – อาบน้าแร่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ2 ชัวโมง)
่
ประเทศไต้หวันซึง่ เป็ นเกาะทีม่ พี น้ื ทีเ่ ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตัง้ อยูห่ ่างจากชายฝั ง่ ด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ุด ..... นําท่านแวะชิมและเลือกซือ้ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนม
พายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ ของฝากอันขึน้ ชื่อ
ของไต้หวัน ..... จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไค
เช็ค แหล่งรวบรวม รูปภาพ สิง่ ของต่างๆ ทีเ่ ป็ นประวัตแิ ทบทัง้ หมด
เกีย่ วกับ นายพล เจียง ไค เช็ค ตัง้ แต่สมัยทีย่ งั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัด
เซ็นจนขึน้ มาเป็ นผูน้ ําประเทศ ชมพิธกี ารเปลีย่ นเวรทหารรักษาการ
หน้ารูปปั ้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่ จะมีขน้ึ ทุก 1 ชัวโมง
่ บนชัน้
4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนู สุกช้ี าบู ชาบู
นําท่านชม ศูนย์ germanium เป็ นสร้อยทีม่ พี ลังพิเศษสามารถช่วยปรับสมดุล และประจุบวกลบของ
ร่างกายให้เป็ นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้รา่ ยการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนัน้ นําท่าน
เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101) ตึกทีม่ คี วามสูง
ถึง 508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ทีน่ ่ยี งั มีจดุ ชมวิวทีส่ งู ติด
อันดับโลกอีกและยังมีลฟิ ต์ทม่ี คี วามเร็วทีส่ ุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ
1,008 เมตรต่อนาที .....จากนัน้ นําท่านสู่ ตลาดซีเหมิ นติ ง เหมือนกับ
สยามสแควร์ เป็ นศูนย์รวมแฟชันของวั
่
ยรุน่ ไต้หวัน เต็มไปด้วยร้านกิฟท์
ช้อป, เสือ้ ผ้า, รองเท้ากีฬา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร คํ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนู เสีย่ วหลงเปา
หลังอาหารนําท่านไปชมทัศนียภาพและบรรยากาศยามคํ่าคืน ของ หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น ซึง่ เดิม
เป็ นแหล่งเหมืองทองทีม่ ชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์
ชอง จึงมีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทีน่ ่ี การโหมขุดทองและ
แร่ธาตุต่างๆ ทําให้จาํ นวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพ
ย้ายออกไป เหลือทิง้ ไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทังมี
่ การใช้จวิ่ เฟิ่ น
เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียน
เตอะซันซิว " .....จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า http://www.loftseaside.com.tw/en/
เชิญทุกท่าน อาบน้าแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยล้า
*** ท่านทีต่ อ้ งการอาบนํ้าแร่ในสระรวม กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ้าและหมวกคลุมผมไปด้วย ***
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อุทยานเย๋หลิ่ ว – สนามบิ นเถาหยวน - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านเดินทางสู่
อุทยานเย๋หลิ่ ว แหลมทีท่ อดตัวยาวออกไปในทะเล และเป็ น
ชายหาดทีม่ ชี ่อื เสียงเต็มไปด้วยโขดหินทีม่ รี ปู ทรงแปลกตาและงดงาม
เกิดจากการกัดกร่อนของนํ้าทะเล, ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลก ทําให้เกิดโขดหินและชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หิน
เศียรราชินี, รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ อิสระให้ทุกท่าน
ได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย .....จากนัน้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
15.40 น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบิ นที่ IT505
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิ น )
18.45 น.
ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************************
หมายเหตุ รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 3 ร้านสร้อย ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด
วันที่สี่
เช้า

 พาสปอร์ตไทยเล่มสีแดง สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า หากท่านใช้พาสปอร์ต
ข้าราชการ ในการเดินทาง ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่า จะต้องยืน่ ขอวีซ่าจากสถานทูตเท่านัน้
 นักท่องเทีย่ วอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
กาหนดการเดิ นทาง
วันเดิ นทาง

10-13 มิ ถนุ ายน 2560
17-20 มิ ถนุ ายน
21-24 มิ ถนุ ายน
28 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม
1-4 กรกฎาคม
12-15 กรกฎาคม

มิ ถนุ ายน – กรกฎาคม 2560
ผูใ้ หญ่

15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888

เด็กอายุ 2-12 ปี พัก พักเดี่ยว
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
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19-22 กรกฎาคม
26-29 กรกฎาคม
28 – 31 กรกฎาคม
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15,888
15,888
15,888

15,888
15,888
15,888

5,000
5,000
5,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ชัน้ นักท่องเทีย่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมคี วาม
ประสงค์อยูต่ ่อ จะมีค่าใช้จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด
2.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง
4.
ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5.
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6.
ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7.
ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม)
8.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
แล้วแต่ความประทับใจ
9.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน
ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ )
อัตราไม่นี้รวม
1.
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางทีช่ าํ รุดหรือของมี
3.
ค่าทีส่ ญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
4.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
5.
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่ านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
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หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอน พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ อี ายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับ
จากวันทีเ่ ดินทางมาที่ โทรสาร : 02-5149027
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
กรณีย่นื ขอวีซ่า เพื่ออํานวยความสะดวกให้ทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ ะบุ และส่ง
เอกสารการยืน่ วีซ่าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (กรณีทเ่ี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูต ฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมตั วิ ซี ่าให้ท่าน และท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง ถ้าต้องการยืน่ วีซ่าอีกครัง้

การยกเลิ ก
สําหรับผูโ้ ดยสารทีท่ างบริษทั ฯ เป็ นผูย้ น่ ื วีซ่าให้ เมือ่ ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจํา
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 ขึน้ ไป ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินในทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 25 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.
ราคานี้คดิ ตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึง่ หากมีการปรับราคาสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวน
สิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคาขึน้ ตามจริง
4.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชาระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯหรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายการสูญหาย
ความล่าช้าหรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
6.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย จากกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกนอกประเทศ หรือ กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง อันเนื่องมาจากมี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
7.
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน, กรณีเกิดความ
ผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการ
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จากสายการบิน บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการ ทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้
สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
สาหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน
1.
หนังสือเดินทางทางฉบับจริง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2.
รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา พืน้ หลังสีขาว (ต้องเป็ นกระดาษอัดรูป
เท่านัน้ )
3.
สาเนาบัตรประชาชน หรือสูตบิ ตั ร หรือใบเปลีย่ นชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.
สาเนาทะเบียนบ้าน
5.
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจาเท่านัน้ (ปรับบัญชียอดล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน) ทุกหน้า
ทุกแผ่น (เงินยอดสุดท้ายขอ 30,000 บาทขึน้ ไป/ต่อ1ท่าน)
6.
หนังสือรับรองการทางาน / การเรียน เป็ นภาษาอังกฤษ (ห้ามขีดเขียนหรือรับรองสาเนา)
- ลูกจ้าง : ระบุวนั ทีเ่ ริม่ ทางาน, ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
 (สาเนาบัตรประกันสังคม,ใบผูเ้ สียภาษี)
- เจ้าของบริษทั : หนังสือรับรองบริษทั อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันทีอ่ อกถึงวันทีเ่ ดินทาง
- นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปี ขน้ึ ไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
 (อายุ ต่ากว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน
7.
สาเนา ทะเบียนสมรส / สูจบิ ตั รลูก กรณีไม่ได้ทางานให้สามีทาหนังสือรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง
ค่าใช้จ่าย
8.
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )
9.
กรณี เด็ก อายุไม่ถงึ 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องใช้สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ
บิดา มารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด และต้องไปแจ้งกับทางอาเภอเพื่อทาหนังสือยินยอมให้ลกู เดินทางไป
ต่างประเทศ พร้อมกับเอกสารของคนทีจ่ ะให้บุตรของตัวเองเดินทางไปด้วย พร้อมระบุความสัมพันธ์
10. ใบกรอกประวัตสิ ่วนตัว สาหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เริม่ 1 เมษายน 2555

TAI SAV4D(IT)JUN-JUL

8

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษทั เพื่อยืน่ วีซ่าเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการสูญหาย เนื่องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองทีใ่ สพาสปอร์ตออกก่อน
ยืน่
คุณสมบัติของผูท้ ี่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1.
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ อื หนังสือเดินทางของประเทศไทยทีม่ วี ซี ่า (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญีป่ ่ นุ อังกฤษ อีย(ู Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
ทีย่ งั ไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ น
ประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2.
ผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์
http://immigration.gov.tw และนําหลักฐานทีไ่ ด้รบั แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของ
ไต้หวัน (กรณีทผ่ี แู้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้า
ไต้หวัน)
3.
คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้:
3.1 เป็ นผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยทีม่ อี ายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆทีม่ ใิ ช่
พาสปอร์ต)
3.2 เป็ นผูท้ ไ่ี ม่เคยได้รบั การว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินหรือตั ๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าทีย่ งั มีอายุและระบุวนั เดินทาง
และเทีย่ วบินหรือเทีย่ วเรืออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัตเิ ป็ นผูไ้ ม่พงึ ประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอิ นเทอร์เน็ต ประชาชนในห้ าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมือง
ทางอิ นเทอร์เน็ต โดยทาการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้
1.
คุณสมบัตทิ วไป
ั ่ (ต้องครบทุกประการ)
หนังสือเดินทางไทยทีย่ งั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันทีจ่ ะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่
วันทีข่ ออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
ต้องมีต ั ๋วเครือ่ งบินหรือตั ๋วเรือขากลับ
ต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ม่เคยได้รบั การว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2.
คุณสมบัตพิ เิ ศษ (ปั จจุบนั นี้มเี อกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้) ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ่ี
(ก)ได้รบั อนุญาต (มีสทิ ธิ) พํานักถาวร หรือ
(ข) ผูม้ วี ซี ่าเข้าเมืองซึง่ ยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญีป่ ่ นุ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หากไม่มจี ะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

