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วันที่

กำหนดกำร

เช้ำ
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กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
สนำมบินดอนเมือง-สนำมบินเถำหยวน
(XW182 : 02.40-07.30)-ผูหลี่-วัดจงไถฉำนซื่อ
ล่องเรื อชมทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ-วัดพระถังซัมจัง๋
วัดเหวินหวู-่ ไทจง-เฟิ งเจี่ยไนท์มำร์ เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้ำนขนมเหว่ยเก๋ อ-อุทยำนเย๋ หลิ่ว
ศูนย์สร้อยสุ ขภำพ-ซื่ อหลินไนท์มำร์ เก็ต
DUTY FREE -ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นตีกชั้น 89)
พิพิธภัณฑ์กกู้ ง-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ งซี เหมินติง
สนำมบินเถำหยวน-สนำมบินดอนเมือง
(XW181 : 09.50-12.30)

X

X

X





X





X

RELITE HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
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เที่ยง เย็น

โรงแรม

HOTEL REVE TAICHUNG

หรื อ เทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

1

หมำยเหตุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560 ไต้หวันยกเลิกกำรขอ
วีซ่ำสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวันโดยไม่ตอ้ งขอวีซ่ำ
ทั้งนี้ สำหรับหนังสื อเดินทำงข้ำรำชกำรไทย (เล่มสี น้ ำเงิน) ต้องทำกำรยืน่ ขอวีซ่ำตำมปกติ

*** กรุ ณำเตรี ยม ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น , คนขับรถ 800 NTD/ท่ำน/ทริ ป

ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่ำน ***

 กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม – ตุลำคม 2560
วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
02.40 น.
07.30 น.
เช้ำ
เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
 คณะพร้ อมกันที่สนำมบินดอน อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำน์เตอร์ 7 สำยกำรบิน NOK
SCOOT เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่ อง
สนำมบินดอนเมือง-สนำมบินเถำหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉำนซื่ อ-ล่องเรื อชมทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ
วัดพระถังซัมจัง๋ -วัดเหวินหวู-่ ไทจง-เฟิ งเจี่ยไนท์มำร์ เก็ต
เหิ รฟ้ ำสู่ นครไทเป โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 182 (ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่ องบิน)
เดินทำงถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่ งเป็ นเกำะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่ำประเทศไทย
ประมำณ 12 เท่ำตั้งอยูห่ ่ ำงจำกชำยฝั่งด้ำนตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีนประมำณ 160 กิโลเมตร ผ่ำนพิธี
กำรตรวจคนเข้ำเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ (แบบกล่อง)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยูท่ ำงภำคกลำงของไต้หวัน เป็ นเมืองอุตสำหกรรมและเมืองท่ำเรื อ
ที่สำคัญของไต้หวันรองลงมำจำกเกำสง และเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่ำน่ำอยูท่ ี่สุดในไต้หวัน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ... ปลำประธำนำธิ บดี
นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดจงไถฉำนซื่ อ วัดนี้ ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็ นศำสนสถำนที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับ
สำมของโลกรองจำกนครวำติ กนั และวัดมหำยำนที่ ธิเบต อี กทั้งยังเป็ นวัดที่ มี กำรออกแบบให้
ทันสมัย ที่ สุ ดในไต้หวัน มี รูป ทรงคล้ำยฐำนยิงจรวดที่ ควำมสู ง 150 เมตร นำท่ ำ น ล่ อ งเรื อชม
ทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ ซึ่ งเป็ นทะเลสำบที่มีภูเขำสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทศั นี ยภำพ
ของน้ ำ และภู เ ขำที่ ส วยงำมไม่ ว่ำ จะเป็ นกำรชมวิว จำกที่ ไ กลๆ หรื อ เข้ำ ไปชมควำมงดงำมของ
ทะเลสำบอย่ำงชิ ดใกล้ นำท่ำนสู่ วัดพระถังซัมจัง๋ นมัสกำรพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิ ญมำ
จำกชมพูทวีป นำท่ำนนมัสกำรศำลเจ้ำขงเบ้งและศำลเจ้ำกวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้ำ
แห่ งภูมิปัญญำและเทพเจ้ำแห่ งควำมซื่ อสัตย์ และยังมีสิงโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูด่ ำ้ นหน้ำวัด ซึ่ งมี
มูลค่ำตัวละ 1 ล้ำนเหรี ยญไต้หวัน จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ เมื องไทจง ซึ่ งตั้งอยู่ในภำคตะวันตก
ของเกำะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ งของท่ำน
นำท่ำนเดินทำงสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์มำร์ เก็ต เป็ นตลำดคนเดินมีร้ำนค้ำครบครันจำหน่ำยสิ นค้ำ และอำหำร
ทำนเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่ อของที่ นี่ได้แก่ ชำนมไข่มุก อิสระให้ท่ำนได้เลื อกซื้ อหำสิ นค้ำ
ต่ำงๆ พร้อมชมวิถีชีวติ ของชำวไต้หวัน
พักที่ HOTEL REVE TAICHUNG หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
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เที่ยง
บ่ำย

ไทจง-ไทเป-ร้ำนขนมเหว่ยเก๋ อ-อุทยำนแห่งชำติเย๋ หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุ ขภำพ-ซื่ อหลินไนท์มำร์ เก็ต
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ ำ นเดิ นทำงกลับสู่ เมื องไทเป เมื องหลวงของไต้หวันและเป็ นศู นย์กลำงทำงด้ำนต่ ำ งๆของ
ไต้หวัน ทั้งกำรศึกษำ กำรค้ำ อุตสำหกรรม เทคโนโลยี หรื อวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทำงด้ำน
เหนื อของเกำะไต้หวัน มีประชำกรอำศัยอยูป่ ระมำณ 3 ล้ำนคน ไทเปเป็ นเมืองหลวงที่มีกำรเติ บโต
เร็ วมำก นำท่ำนเลือกซื้ อของฝำก ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ที่ ร้ ำนขนมเหว่ยเก๋ อ อำทิเช่น ขนมพำย
สับปะรด, ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด เป็ นต้น จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ อุทยำนแห่ งชำติเย๋ หลิ่ว อุทยำน
แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทำงส่ วนเหนื อสุ ดของเกำะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล กำรเซำะ
กร่ อนของน้ ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิ ดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ ำงลักษณะต่ำง ๆ น่ ำตื่ นตำที เดี ยว
โดยเฉพำะหินรู ปพระเศียรรำชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...อำหำรทะเลสไตล์ไต้หวัน
นำท่ำนแวะ ศูนย์สร้อยสุ ขภำพ (เจอมำเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภำพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ
และ สร้ อยคอ เป็ นกำรช่ วยในกำรไหลเวียนของเลื อกในร่ ำงกำยคนเรำ รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน
และ ปะกำรังแดง เครื่ องประดับล้ ำค่ำของชำวไต้หวันมำตั้งแต่โบรำณ จำกนั้นนำท่ำน อิสระช้อปปิ้ ง
ซื่ อหลิ นไนท์มำร์ เก็ต ที่ ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่ำนซื้ อสิ นค้ำพื้นเมื อง อำหำร หรื อสิ นค้ำที่ ระลึ ก
อิสระตำมอัธยำศัย
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ งของท่ำน
พักที่ RELITE HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์กกู้ ง-ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ งซี เหมินติง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้ำ ณ ร้ ำนค้ำปลอดภำษีที่ DUTY FREE ซึ่ งมีสินค้ำแบรนด์เนมชั้นนำให้
ท่ ำ นได้เ ลื อ กซื้ อ มำกมำย ในรำคำที่ ถู ก เป็ นพิ เ ศษ จำกนั้น น ำท่ ำ นเข้ำ ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ กู้ก ง เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงำนทำงศิลปะของจีนโบรำณ ที่มีประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี เป็ นหนึ่ง
ในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งของล้ ำค่ำทำงประวัติศำสตร์ มีอยู่ที่นี่จำนวนมำกกว่ำ 620,000
ชิ้นจำกทุกรำชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมำจัดให้ชม (ซึ่ งหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียน
ทุก 3 เดือน ไม่วำ่ จะเป็ นภำพวำดเครื่ องปั้ นดิ นเผำ เครื่ องทองสำริ ดต่ำงๆ เหมำะมำกกับท่ำนที่ชอบ
โบรำณวัตถุและงำนศิลปะ ไม่วำ่ จะเป็ นเครื่ องถมของจีนหรื อ Cloisonné หรื อกำรลงยำทองแบบอิส
ลำมิค ที่เป็ นเทคนิ คที่แ วดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้ ำค่ำโดยเฉพำะ“หยกแกะสลักเป็ นรู ป
ผักกำดขำวที่มีตกั๊ แตนเกำะอยู่” ที่ได้รับกำรจัดอันดับ ในควำมงดงำมวิจิตรเป็ นอันดับ 1 ของโลก
“หยกหมูสำมชั้น” “งำช้ำงแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสี ยง แม้แต่ตรำลัญจกร ของจักรพรรดิเฉี ยนห
ลงที่ยิ่งใหญ่ ก็อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...พระกระโดดกำแพง
นำท่ำนสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) มีควำมสู งถึง 508
เมตร ได้รับ กำรออกแบบโดยวิศ วกรชำวไต้ห วัน ลัก ษณะทำงสถำปั ตยกรรมมี ก ำรผสมผสำน
ระหว่ำ งสถำปั ต ยกรรม ของเอเชี ย ตะวัน ออกแบบดั้ง เดิ ม กับ สถำปั ต ยกรรมแบบไต้ห วัน โดย
ผสมผสำนสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตำมขนบธรรมเนี ยมจีนและควำมเชื่ อ ให้เข้ำกันกับเทคโนโลยี
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ค่ำ
วันที่หำ้
เช้ำ
09.30 น.
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ล้ ำยุคได้อย่ำงลงตัว ตัวอำคำรมองดูคล้ำยปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน นำท่ำนเที่ยวชม อนุ สรณ์สถำน
เจียงไคเช็ค อดีตผูน้ ำของไต้หวัน สร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงำมควำมดีของอดี ตประธำนำธิ บดี เจียง
ไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและศรัทธำของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลำในกำรสร้ำงถึง 3 ปี โดยสร้ำงเสร็ จในปี พ.ศ.
2523 จำกนั้นนำท่ ำ น อิ ส ระช้อปปิ้ งซี เ หมิ น ติ ง หรื อสยำมสแควร์ ไ ต้หวัน อิ ส ระช้อปปิ้ งสิ นค้ำ
หลำกหลำยรวมทั้งสิ นค้ำแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มำกมำย อำทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่ วน
ของรำคำที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่ำถูกที่สุดในโลก
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ งของท่ำน
พักที่ RELITE HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
สนำมบินเถำหยวน-สนำมบินดอนเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ (แบบกล่อง)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน
เหิ รฟ้ ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่ องบิน)
ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริ กำร ************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ห่วงใย เน้นบริ กำร คืองำนของเรำ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
( *** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ต้ งั แต่ 15 ท่ำนขึ้นไป *** )

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริ ษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก**
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ไต้หวัน ขึ้นตึก101 กูก้ ง เย๋ หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำนั้น)
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม
ท่ำนละ

วันที่ 17-21 พฤษภำคม 2560
วันที่ 21-25 มิถุนำยน 2560
วันที่ 05-09 กรกฎำคม 2560 (วันเข้ำพรรษำ)

18,999 บำท
18,999 บำท
18,999 บำท

4,500 บำท
4,500 บำท
4,500 บำท

วันที่ 19-23 กรกฎำคม 2560

17,999 บำท

4,500 บำท

วันที่ 09-13 / 12-16 สิ งหำคม 2560 (วันแม่)

18,999 บำท

4,500 บำท

วันที่ 23-27 สิ งหำคม 2560

17,999 บำท

4,500 บำท

วันที่ 06-10 กันยำยน 2560

17,999 บำท

4,500 บำท

วันที่ 20-24 กันยำยน 2560
วันที่ 18-22 ตุลำคม 2560
วันที่ 21-25 ตุลำคม 2560 (วันปิ ยมหำรำช

18,999 บำท

4,500 บำท

22,999 บำท

5,500 บำท

(ไม่มีรำคำเด็ก)

รำคำพิเศษ ไม่มีรำคำเด็กและไม่รับจอยแลนด์
หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ น้ ี ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ ำ ซึ่ งรำคำทัวร์ ดงั กล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกสภำวะ
น้ ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสู งขึ้น ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่ ง
ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริ ง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั กำรเปลี่ ยนแปลง
ของสำยกำรบิน สภำพทำงกำรเมือง ภัยทำงธรรมชำติ แต่ยงั คงจะรักษำมำตรฐำนกำรบริ กำรและ
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ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ (รำคำดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะค่ำเงิ นบำทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บค่ำน้ ำมัน
เพิ่มเติมจำกรำคำที่กำหนดไว้)
อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวรวม
☺ ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร รวมถึงค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
☺ ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2 ท่ำน) , อำหำรและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
☺ ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
☺ น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
☺ ค่ ำ ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ร ะหว่ำ งกำรเดิ น ทำง ท่ ำ นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บำท (ค่ ำ รั ก ษำพยำบำล 500,000 บำท)
คุม้ ครองผูเ้ อำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูง
กว่ำ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรอง
ทำงกำรแพทย์ หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดิ นทำงเพื่อให้คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ***ทั้งนี้ อตั รำเบี้ยประกันเริ่ มต้นที่ 330 บำท
ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่คุม้ ครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ำยใต้
อำนำจของสุ รำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล,
นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และ กำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวไม่รวม
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำไต้หวัน (หมำยเหตุ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560 ไต้หวันยกเลิกกำร
ขอวีซ่ำสำหรับหนังสื อเดิ นทำงไทย ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวันโดยไม่ตอ้ งขอวีซ่ำ ทั้งนี้ สำหรับหนังสื อเดิ นทำง
ข้ำรำชกำรไทย (เล่มสี น้ ำเงิน) ต้องทำกำรยื่นขอวีซ่ำตำมปกติ)

 ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับ ท่ำนละ 800 NTD หรื อ 900 บำท สำหรับค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ข้ ึนอยูก่ บั ดุลย
พินิจของท่ำน
 ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 700NTD/ท่ำน/ทริ ป






ค่ำหนังสื อเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
ค่ำทำใบอนุญำตกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรื อ คนต่ำงด้ำว
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่
และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริ ษทั ฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่ำนั้น
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คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวัน (สำหรับกรณี กำรเข้ำประเทศไต้หวันนตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ มำตรกำรยกเว้น วีซ่ ำ เข้ำ ประเทศไต้หวันให้ก ับ คนไทยและคนบรู ไ น จำก
มำตรกำรยกเว้นวีซ่ ำ เข้ำ ประเทศไต้หวันให้ก ับ คนไทยและคนบรู ไ น ผูท้ ี่ ป ระสงค์จะพ ำนัก ระยะสั้ นใน
ประเทศไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่วำ่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยีย่ มญำติ หรื อธุ รกิจ อำจจะมีกำร
ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็ นกำรยืนยันว่ำมีคุณสมบัติในกำรเข้ำ ประเทศ
ไต้หวัน
1. หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้ำหนังสื อเดินทำงที่ไม่มีตรำประทับ
อย่ำงน้อย 3 หน้ำ
2. กิ จ กรรมใดๆที่ จ ะกระท ำในประเทศไต้ห วัน นจะต้อ งไม่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ข ัด ต่ อ กฎหมำย และเข้ำ ข่ ำ ย
คุณสมบัติกำรพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 30 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติกำรถูกส่ งตัวกลับจำกประเทศไต้หวัน มิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ
เงื่อนไขกำรให้บริ กำร
1. ในกำรจองครั้งแรก มัดจำท่ำนละ 10,000 บำท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน ( ไม่นบั รวมวัน
เสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร )

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

2. เนื่องจำกรำคำนี้ เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ำยมัดจำ
แล้ว ถ้ำผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิก
หรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผูจ้ องจะไม่สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ำตัว๋ หรื อขอคืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผูเ้ ดินทำงใหม่มำแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำยังไม่มีกำรยืน่ วีซ่ำ หรื อมีกำรเสี ยค่ำใช้จ่ำยอื่นใด
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2.2 ผูจ้ องยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผูเ้ ดินทำงใหม่มำแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีกำรยื่นวีซ่ำ
ไปแล้วหรื อมีค่ำใช้จ่ำยอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำที่จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริ งเท่ำนั้น
2.3 ผูจ้ องยกเลิ กกำรเดิ นทำง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผูเ้ ดิ นทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิ ม ผู ้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่ำธรรมเนี ยมกำรเปลี่ยนชื่ อตัว๋ 2,000 บำท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่ำงของภำษีน้ ำมัน
เชื้อเพลิง และบริ ษทั ฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เฉพำะเท่ำที่ได้จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริ งเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็ นต้น
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหวั หน้ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ
ว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้ องค่ำบริ กำร และเงิ นมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริ ษทั จะเรี ยกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 500 NTD / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
6.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
6.3 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
7. สำหรับผูโ้ ดยสำรที่ ไม่ได้ถือหนังสื อเดิ นทำงไทย และทำงบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมี กำร
ยกเลิกกำรเดินทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนค่ำมัดจำทั้งหมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณี ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่บริ ษทั ฯกำหนดไว้ (10 ท่ำนขึ้ นไป) เนื่ องจำกเกิ ดควำมเสี ยหำยต่อทำงบริ ษทั และผูเ้ ดิ นทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนำไปชำระค่ำเสี ยหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
9. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำ
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่ำนจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่ำตัว๋
เครื่ องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ้นตำมจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได้
10. กรณี ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุ มตั ิ วีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ ำ ไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์ หรื อมัดจำ
มำแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ คืนค่ำทัวร์ หรื อมัดจำให้ แต่ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรหักค่ำบริ กำรยื่นวีซ่ำ,ค่ำวีซ่ำ และ
ค่ำใช้จ่ำยบำงส่ วนที่เกิ ดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อำทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชำระค่ำบริ กำรในส่ วน
ของทำงเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริ งที่เกิดขึ้นแล้ว
กับท่ำนเป็ นกรณี ไป
11. กรณี วีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสำร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมด
12. กรณี วีซ่ำผ่ำนแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดิ นทำงไม่ได้ เนื่ องจำกผูเ้ ดินทำงท่ำนอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่ำ หรื อไม่วำ่ ด้วย
สำเหตุใดๆก็ตำม ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่ำนเป็ นกรณี ไป
13. กรณี ผเู ้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรื อกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ไม่วำ่ เหตุผลใดๆ ก็
ตำมทำงบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมด
หมำยเหตุ
1. จำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นต่ำผูใ้ หญ่ 15 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
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4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิ ดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
กำรควบคุ มของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่ น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย,
กำรสู ญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
5.ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิ เสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่ กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7.รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. หนังสื อเดิ นทำงต้องมี อำยุเหลื อใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพำะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทำง เพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น

9. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อเพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่ อน
ออกเดินทำงแล้ว
10.ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิ ดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใดก็ตำม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
หมำยเหตุ
• บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
• บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อ
กำรควบคุมของทำงบริ ษทั ฯ หรื อ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรง หรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย
กำรสู ญหำย ควำมล่ำช้ำ หรื อ จำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
• หำกท่ำนถอนตัวก่ อนรำยกำรท่องเที่ ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทำงบริ ษทั ฯ จะถื อว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำบริ กำรที่ท่ำนได้ชำระไว้แล้ว ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
• รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับกำรยืนยันจำกบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจำกได้สำรองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
• รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำ
ตัว๋ เครื่ องบิน ตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
• กรณี เกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริ กำรจำก
สำยกำรบิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงำนที่ให้บริ กำร บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นโดยสุ ดควำมสำมำรถที่จะจัดบริ กำรทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่ำบริ กำรนั้นๆ
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• มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจำกมี
เอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ กำกับเท่ำนั้น
• บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรื อ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่ องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อ
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำไต้หวันสำหรับหนังสื อเดินทำงรำชกำรไทย
1.หนังสื อเดินทำง (Passport)
• ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (สำหรับท่ำน
ที่ มี หนัง สื อเดิ นทำงเล่ ม เก่ ำ กรุ ณำน ำมำประกอบกำรยื่ นวีซ่ ำ ด้วย เพื่ อควำม
2 นิว้
สะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)
• หนังสื อเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
2.รู ปถ่ำย
• รู ปถ่ำยสี หน้ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พ้นื หลังขำว ถ่ำยไว้
ั ว่ นใบหน้า
สดส
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้ำมสวมแว่นตำหรื อเครื่ องประดับ)
80 %
3.หลักฐำนกำรเงิน
• สำเนำสมุดเงินฝำกส่ วนตัวของผูเ้ ดินทำง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณำปรับสมุดเงิน
ฝำกแสดงยอดล่ำสุ ดถึงเดือนปั จจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ำยสำเนำ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง หรื อ
รำยกำรเดินบัญชี (Statement)ย้อนหลัง 6 เดือนกรุ ณำยืน่ ขอจำกธนำคำรโดยใช้เวลำดำเนินงำนประมำณ 3 วัน
4.หลักฐำนกำรทำงำน (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปั จจุบนั เท่ำนั้น)
• หนังสื อรับรองกำรทำงำนจำกหน่วยงำนรำชกำร ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทำงำน
5.สำเนำทะเบียนบ้ำน
6.สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) กรุ ณำเซ็นชื่อรับรองสำเนำทุกฉบับ
หมำยเหตุ
- ผูย้ นื่ ขอวีซ่ำ ที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งแสดงหลักฐำน กำรเงิน และ หลักฐำนกำรทำงำน
- กรณี ถือหนังสื อเดินทำงต่ำงชำติ กรุ ณำเช็คเรื่ องกำรยื่นวีซ่ำเข้ำ ประเทศไต้หวัน กับเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้ง

พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
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เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำไต้หวัน
**กรุ ณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................SURNAME................................................
สถำนภำพ
○โสด
○ แต่งงำน
○ หม้ำย
○ หย่ำ
○ จดทะเบียน ○ ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.....................................................................................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
.........................รหัสไปรษณี ย ์ .................................โทร....................... โทรศัพท์มือถือ
...............................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณี ไม่ตรงกับทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) …………………………..............…………
……………................................................รหัสไปรษณี ย ์ .........................โทรศัพท์บำ้ น............................................
โทรศัพท์มือถือ....................................
อีเมล์ส่วนตัวหรื อบุคคลที่คุณรู ้จกั ..........................................................................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................ตำแหน่งงำน
.................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………… …………………………...........
........................................................................................................................................................................................
.........................รหัสไปรษณี ย ์ .................................โทร....................... โทรศัพท์มือถือ
...............................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่ำน)
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่อบิดำ………………………........นำมสกุล.............................................วันเดือนปี เกิด..............................................
ชื่อมำรดำ………...............………นำมสกุล.............................................วันเดือนปี เกิด..............................................
กรณี แต่งงำนชื่อสำมี-ภรรยำ…………. นำมสกุล..............................วันเดือนปี เกิด.............................................
หมำยเหตุ
** กรุ ณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็ นจริ ง
** ถ้ำเอกสำรส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทำงบริ ษทั อำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ท่ำนเกิดควำมไม่
สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่น้ ี (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
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