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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ–ไทเป (CI838 : 08.30-12.55) 
ไทจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำเกต็ 

X   REVE TAICHUNG HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
ไทจง-ผูหลี-่วดัจงไถฉำนซ่ือ-ล่องเรือชม
ทะเลสำบสุริยันจันทรำ-วดัพระถังซัมจั๋ง 
วดัเหวนิหวู่-เจีย้อี ้  

   ORIENT LUXURY HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
เจียอี-้อุทยำนแห่งชำติอำลซีำน-ไทเป-ร้านขนม
เหว่ยเก๋อ-เมืองเถำหยวน 
 

   HIGHNESS HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  

4 
เมืองเถำหยวน-ขึน้ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึน้ตีกชม
ววิช้ัน 89)-พพิธิภัณฑ์กู้กง-ซ่ือหลินไนท์มำร์เกต็ 
COUNTDOWN ปี 2018-เมืองเถำหยวน 
 
 
 

   HIGHNESS HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 

เมืองเถำหยวน-DUTY FREE-อนุสรณ์สถำน
เจียงไคเช็ค-อุทยำนเย๋หลิว่-วดัหลงซันซ่ือ 
อสิระช้อปป้ิงซีเหมินติง-ไทเป-กรุงเทพ ฯ 
(CI837 : 23.10-02.00+1)        

  X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, หัวหน้ำทัวร์ และคนขบัรถ จ ำนวน 750 NTD/คน *** 
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หมำยเหตุ ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560 ไต้หวนัยกเลกิกำรขอ 
วซ่ีำส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวนัโดยไม่ต้องขอวซ่ีำ  

ทั้งนี ้ส ำหรับหนังสือเดินทำงข้ำรำชกำรไทย (เล่มสีน ำ้เงิน) ต้องท ำกำรย่ืนขอวซ่ีำตำมปกติ 

 ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 28 ธันวำคม – 1 มกรำคม 2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ–ไทเป-ไทจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำเกต็ 

05.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 8 บริเวณ ISLAND-S สำยกำรบิน CHINA AIRLINE (CI)โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ 
คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.30 น. เหิรฟ้าสู่  นครไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่วบินที ่CI838 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
12.55 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร หลงัผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ... สเต็ก + สลัดบาร์ 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของ

มณฑลไต้หวนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจ่ียไนท์มำเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน
จ าหน่ายสินคา้ และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ต่างๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชาวไตห้วนั  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกี ้ชาบู ชาบู 
 พกัที ่REVE TAICHUNG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง ไทจง-ผูหลี-่วดัจงไถฉำนซ่ือ-ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจันทรำ-วดัพระถังซัมจั๋ง-วดัเหวนิหวู่-เจีย้อี ้

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองผูหลี ่ ตั้งอยูท่างภาคกลางของไตห้วนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ี
ส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่น่าอยู่ท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่  วัดจงไถฉำนซ่ือ วดัน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
โลกรองจากนครวาติกนั และวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีมีการออกแบบให้ทนัสมยัท่ีสุดใน
ไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยฐานยงิจรวดท่ีความสูง 150 เมตร 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย   น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซ้อนลอ้มรอบประกอบ

กบัมีทศันียภาพของน ้ าและภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ น าท่านสู่ วดัพระถังซัมจั๋ง นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนั
เชิญมาจากชมพูทวปี น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพ
เจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมี
มูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองเจียอี ้(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 
ช่ัวโมง)  เพื่อพกัผอ่นเตรียมเดินทางสู่ อุทยานอาลีซานในวนัรุ่งข้ึน 

  หมำยเหตุ : ส ำหรับท่ำนทีเ่มำรถ แนะน ำให้ทำนยำแก้เมำช่วงเวลำนี ้ 
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ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่ORIENT LUXURY HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม   เจียอี-้อุทยำนแห่งชำติอำลซีำน-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-เมืองเถำหยวน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  อุทยำนแห่งชำติอำลีซำนในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ไต้หวนั อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก น าท่านเปล่ียน 
บรรยากาศ นัง่รถไฟโบราณ ซ่ึงทางรถไฟของอาลีซานถือไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณท่ีติดอนัดบั 1 ใน 
3 ทางรถไฟโบราณท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดด่ื้มด ากบัธรรมชาติของตน้สนสูงสันท่ีมีอายุกวา่พนัปี 
ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณ์อยูม่ากตลอดสอง
ขา้งทาง  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็น
เมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก  จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ท่ี ร้ำน
ขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองเถำหยวน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่ HIGHNESS HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่ เมืองเถำหยวน-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นตีกชมวิวช้ัน 89)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต  
COUNTDOWN ปี 2018-เมืองเถำหยวน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึน้ตึกชมวิวช้ัน 89 ) มีความสูงถึง 508 
เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหวา่ง
สถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวนัออกแบบดั้ งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดยผสมผสาน
สัญลกัษณ์อนั เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือ ให้เขา้กนักบัเทคโนโลยีล ้ายุคไดอ้ยา่ง
ลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ท่ีมี

ประวติัยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของล ้ าค่าทาง
ประวติัศาสตร์มีอยูท่ี่น่ีจ  านวนมากกวา่ 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศข์องจีน จนตอ้งหมุนเวียนออกมา
จดัให้ชม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา 
เคร่ืองทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองถมของ
จีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ีเป็นเทคนิคท่ีแวดวงโลกอญัมณี ห้องแสดงหยก
ท่ีล ้ าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกำดขำวที่มีตั๊กแตนเกำะอยู่” ท่ีได้รับการจดัอนัดบั ใน
ความงดงามวิจิตรเป็นอนัดบั 1 ของโลก “หยกหมูสำมช้ัน”  “งำช้ำงแกะสลัก 17 ช้ัน” ท่ีมีช่ือเสียง    
แม้แต่ตรำลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่      ก็อยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจากนั้นน าท่าน  
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อสิระช้อปป้ิงซ่ือหลนิไนท์มำร์เก็ต  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ให้ท่านซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาหาร หรือสินคา้
ท่ีระลึก อิสระตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   ร่วมนบัถอยหลงั COUNTDOWN ถอยหลังเข้ำสู่ ศักรำชใหม่ ปี 2018 ไปพร้อมๆ กบัทุกคนทัว่โลก 

ร่วมเก็บภาพความประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเถำหยวน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 
ช่ัวโมง) 

 พกัที ่HIGHNESS HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีห้่ำ  เมืองเถำหยวน-DUTY FREE-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-อุทยำนเย๋หลิว่-วดัหลงซันซ่ือ-อสิระช้อปป้ิง   
    ซีเหมินติง-ไทเป-กรุงเทพ ฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค  
อดีตผูน้ าของไตห้วนั สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ี
รักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...SEAFOOD เย๋หลิ่ว 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอก
เป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่
โลก   จากนั้นน าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลงซันซ่ือ หรือ "วดัเขามงักร" เดิมสถานท่ีตั้งของ
วดัมีช่ือเดิมวา่ "หมงเจ๋ีย" (艋舺) ปัจจุบนัถูกเรียกวา่ "เขตวัน่หวั" (萬華) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความ
เจริญของเมืองไทเปเม่ืออดีต จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไต้หวนั 
อิสระช้อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, 
Nike etc. แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศ ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน 

23.10 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่วบินที ่CI837 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
02.00+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.......     

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 
         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ            

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป *** ) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำม
ที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
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อำลซีำน ไต้หวนั สุริยนัจันทรำ COUNTDOWN 
 5 วัน 4 คืน (CI) 

(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที่  28 ธันวำคม – 1 มกรำคม 2561 37,799 บำท 8,000  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเดก็ 
 
หมำยเหตุ :    รำคำทัวร์นี้ ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ

น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม์ ทั้งน้ี
ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
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อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำไต้หวนั (หมำยเหตุ : ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560 ไต้หวนัยกเลิกกำรขอ

วีซ่ำส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่ำ ทั้งนี้ ส ำหรับหนังสือเดินทำง
ข้ำรำชกำรไทย (เล่มสีน ำ้เงิน) ต้องท ำกำรย่ืนขอวซ่ีำตำมปกติ) 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์ และคนขับรถ 750 NTD ต่อคน (ลูกค้ำ) เดก็ช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่ 
 ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 700NTD/ท่ำน/ทริป 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับรวมวัน

เสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร )   
 
 
 
 
 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวนั (ส ำหรับกรณกีำรเข้ำประเทศไต้หวันนตำมมำตรกำรยกเว้นวซ่ีำ) 
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศไต้หวนัให้กบัคนไทยและคนบรูไน จาก

มาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศไต้หวนัให้กับคนไทยและคนบรูไน ผูท่ี้ประสงค์จะพ านักระยะสั้ นใน
ประเทศไตห้วนัไม่เกิน 30 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ 
ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศ
ไตห้วนั 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลืออยู ่6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดินทางท่ีไม่มีตราประทบั
อยา่งนอ้ย 3 หนา้  

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศไต้หวนันจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่าย
คุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 30 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือ
ขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนั
เช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน  500 NTD / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. กำรยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์  

7. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิก
การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (10 ท่ำนขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

9. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

10. กรณย่ืีนวซ่ีำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวซ่ีำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็น
กรณีไป 

11. กรณวีซ่ีำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
12. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
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13. กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือเพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
10.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
หมำยเหตุ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 
การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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2 นิว้ 

สดัสว่นใบหนา้ 

       80 % 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์
อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำไต้หวนัส ำหรับหนังสือเดินทำงรำชกำรไทย 
1.หนังสือเดินทำง (Passport)  

 ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (ส าหรับท่าน
ท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

 หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
2.รูปถ่ำย 

 รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลกัฐำนกำรเงิน  
 ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงิน

ฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
รายการเดินบญัชี (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนกรุณายืน่ขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั   

4.หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบันเท่ำน้ัน)  
 หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานราชการ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  

5.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
6.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุกฉบบั  
หมำยเหตุ   

- ผู้ย่ืนขอวซ่ีำ ทีม่ีอำยุ 60 ปีขึน้ไป ไม่ต้องแสดงหลกัฐำน กำรเงิน และ หลกัฐำนกำรท ำงำน 
- กรณถืีอหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวซ่ีำเข้ำ    ประเทศไต้หวนั กบัเจ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ัง 

 

 

 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำไต้หวัน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................SURNAME.................................................... 
สถำนภำพ ○โสด  ○ แต่งงำน           ○ หม้ำย          ○ หย่ำ    
○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส........................................................................................................  
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
...........................................................................................................................................................................................
....................................รหัสไปรษณย์ี ..........................โทร.........................................โทรศัพท์มือถือ ............................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกบัทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่)............................................................................ 
………………………..รหัสไปรษณย์ี ........................โทรศัพท์บ้ำน...........................โทรศัพท์มือถือ............................. 
อเีมล์ส่วนตัวหรือบุคคลทีคุ่ณรู้จัก ..................................................................................................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................. 
………………………………………………………………………….……ต ำแหน่งงำน............................................. 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)………………………………………………….……… 
...........................................................................................................................................................................................
....................................รหัสไปรษณย์ี ...........................โทร......................................... โทรศัพท์มือถือ............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกบัท่ำน) 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
ช่ือบิดา…………………………..................นามสกุล............................................วนัเดือนปีเกิด..................................... 
ช่ือมารดา………............................…..……นามสกุล.............................................วนัเดือนปีเกิด.................................... 
กรณแีต่งงำนช่ือสามี-ภรรยา………...……. นามสกุล.............................................วนัเดือนปีเกิด.................................... 
 
หมำยเหตุ 
**   กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 
**   ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่
สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ทีนี่ ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
 
 


