ทัวร์ไต้หวัน : รหัส TPE147
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กาหนดการ
กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน
(XW182 : 02.15-07.05)-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถัง
ซัมจัง๋ -วัดเหวินหวู-่ ไทจง-เฟิ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋ อ-อุทยานเย๋ หลิ่ว
ศูนย์สร้อยสุ ขภาพ-ซื่ อหลินไนท์มาร์ เก็ต
DUTY FREE -วัดหลงซาน-ชมตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้ งซี เหมินติง
สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
(XW181 : 09.40-12.15)
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(SHXWTPE8) ไต้หวัน ล่องล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา 5D3N (XW) ก.ค.-ต.ค. 60 /GIRL-130517

โรงแรม

HOTEL REVE TAICHUNG

หรื อ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
RELITE HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
RELITE HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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หมายเหตุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวันยกเลิกการ
ขอวีซ่าสาหรับหนังสื อเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า
ทั้งนี้ สาหรับหนังสื อเดินทางข้าราชการไทย (เล่มสี น้ าเงิน) ต้องทาการยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ

*** กรุ ณาเตรี ยม ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น , คนขับรถ 1000 NTD/ท่าน/ทริ ปค่าทิป

หัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน ***

 กาหนดการเดินทาง เดือกรกฎาคม – ตุลาคม 2560
วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง
02.15 น.
07.05 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอน อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK
SCOOT เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่ อ-ล่องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดพระถังซัมจัง๋ -วัดเหวินหวู-่ ไทจง-เฟิ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
เหิ รฟ้ าสู่ นครไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 182 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่ องบิน)
หมายเหตุ : ส าหรั บ กรุ๊ ปที่เดิ นทาง วันที่ 24-28 กรกฎาคม และ 23-27 ตุ ล าคม เที่ ย วบิ น XW182
เปลี่ยนเป็ นเวลา 00.25-05.10 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่ งเป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่ ่ างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้า เมื อง นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องผูหลี่ ตั้ง อยู่ท างภาคกลางของไต้หวัน เป็ นเมื อง
อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่สาคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่
ที่สุดในไต้หวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... บุฟเฟ่ ต์สุก้ ีชาบู ชาบู
นาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่ อ วัดนี้ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับ
สามของโลกรองจากนครวาติ กนั และวัดมหายานที่ ธิเบต อี กทั้งยังเป็ นวัดที่ มี การออกแบบให้
ทันสมัย ที่ สุ ดในไต้หวัน มี รูป ทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ ความสู ง 150 เมตร นาท่ า น ล่ อ งเรื อชม
ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทศั นี ยภาพ
ของน้ า และภู เ ขาที่ ส วยงามไม่ ว่า จะเป็ นการชมวิว จากที่ ไ กลๆ หรื อ เข้า ไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอย่างชิ ดใกล้ นาท่านสู่ วัดพระถังซัมจัง๋ นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิ ญมา
จากชมพูทวีป นาท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้า
แห่ งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ และยังมีสิงโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูด่ า้ นหน้าวัด ซึ่ งมี
มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไทจง ซึ่ งตั้งอยู่ในภาคตะวันตก
ของเกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
นาท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจาหน่ายสิ นค้า และอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่ อของที่ นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อหาสิ นค้า
ต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวติ ของชาวไต้หวัน
พักที่ HOTEL REVE TAICHUNG หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋ อ-อุทยานแห่งชาติเย๋ หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุ ขภาพ-ซื่ อหลินไนท์มาร์ เก็ต
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางกลับสู่ เมื องไทเป เมื องหลวงของไต้หวันและเป็ นศู นย์กลางทางด้านต่ า งๆของ
ไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรื อวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้าน
เหนื อของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็ นเมืองหลวงที่มีการเติ บโต
เร็ วมาก นาท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ที่ ร้ านขนมเหว่ยเก๋ อ อาทิเช่น ขนมพาย
สับปะรด, ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยาน
แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิ ดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่ าตื่ นตาที เดี ยว
โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
นาท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ
และ สร้ อยคอ เป็ นการช่ วยในการไหลเวียนของเลื อกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน
และ ปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนาท่าน อิสระช้อปปิ้ ง
ซื่ อหลิ นไนท์มาร์ เก็ต ที่ ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้ อสิ นค้าพื้นเมื อง อาหาร หรื อสิ นค้าที่ ระลึ ก
อิสระตามอัธยาศัย
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
พักที่ RELITE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ....ย่านแหล่งช้อปปิ้ งชื่ อดังของไทเป
DUTY FREE-วัดหลงซาน-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ งซี เหมินติง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้ านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาให้
ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน หรื อ วัดเขา
มังกร เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติมากราบไหว้กนั
เป็ นจานวนมากมี ผูก้ ล่ าวไว้ว่าวัดหลงซานเป็ นที่ รวมเทพเจ้า องค์ต่างๆไว้มากที่ สุดแห่ ง หนึ่ ง ของ
ไต้หวันและปัจจุบนั เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในกรุ งไทเป
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ ยวหลงเปา
นาท่านสัมผัสสัญลักษณ์ แห่ งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) มีความสู งถึง
508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีการผสมผสาน
ระหว่า งสถาปั ต ยกรรม ของเอเชี ย ตะวัน ออกแบบดั้ง เดิ ม กับ สถาปั ต ยกรรมแบบไต้ห วัน โดย
ผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนี ยมจีนและความเชื่ อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยี
ล้ ายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน นาท่านเที่ยวชม อนุ สรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของอดี ตประธานาธิ บดี เจียง
ไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็ จในปี พ.ศ.
2523 จากนั้นนาท่ า น อิ ส ระช้อปปิ้ งซี เ หมิ น ติ ง หรื อสยามสแควร์ ไ ต้หวัน อิ ส ระช้อปปิ้ งสิ นค้า
หลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่ วน
ของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
พักที่ RELITE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ....ย่านแหล่งช้อปปิ้ งชื่ อดังของไทเป
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วันที่หา้
เช้า

สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

09.40 น.
12.15 น.

เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่ องบิน)
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
หมายเหตุ : ส าหรั บ กรุ๊ ปที่เดิ นทาง วันที่ 24-28 กรกฎาคม และ 23-27 ตุ ล าคม เที่ ย วบิ น XW181
เปลี่ยนเป็ นเวลา 06.20-09.05 น.
************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ ************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ห่วงใย เน้นบริ การ คืองานของเรา ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ต้ งั แต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริ ษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา 5 วัน 3 คืน
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ผูใ้ หญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่านราคาท่านละ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 09-13 กรกฎาคม 2560

16,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560

15,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 06-10 / 20-24 สิ งหาคม 2560

15,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 03-07 / 17-21 / 24-28 กันยายน 2560

16,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

17,799 บาท

4,500 บาท

กาหนดการเดินทาง

(ไม่มีราคาเด็ก)

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็กและไม่รับจอยแลนด์
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หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ น้ ี ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ า ซึ่ งราคาทัวร์ ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะ
น้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ ง
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
☺ ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ร ะหว่า งการเดิ น ทาง ท่ า นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท (ค่ า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณี ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดิ นทางเพื่อให้คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ***ทั้งนี้ อตั ราเบี้ยประกันเริ่ มต้นที่ 330 บาท
ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุม้ ครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (หมายเหตุ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวันยกเลิกการ
ขอวีซ่าสาหรับหนังสื อเดิ นทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า ทั้งนี้ สาหรับหนังสื อเดิ นทาง
ข้าราชการไทย (เล่มสี น้ าเงิน) ต้องทาการยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับ ท่านละ 1000 NTD หรื อ 1,100 บาท สาหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ ึนอยูก่ บั ดุลย
พินิจของท่าน
 ค่าทัวร์ ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 700NTD/ท่าน/ทริ ป





ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
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 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
คุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน (สาหรับกรณี การเข้าประเทศไต้หวันนตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ มาตรการยกเว้น วีซ่ า เข้า ประเทศไต้หวันให้ก ับ คนไทยและคนบรู ไ น จาก
มาตรการยกเว้นวีซ่ า เข้า ประเทศไต้หวันให้ก ับ คนไทยและคนบรู ไ น ผูท้ ี่ ป ระสงค์จะพ านัก ระยะสั้ นใน
ประเทศไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุ รกิจ อาจจะมีการ
ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศ
ไต้หวัน
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางที่ไม่มีตราประทับ
อย่างน้อย 3 หน้า
2. กิ จ กรรมใดๆที่ จ ะกระท าในประเทศไต้ห วัน นจะต้อ งไม่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ข ัด ต่ อ กฎหมาย และเข้า ข่ า ย
คุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 30 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศไต้หวัน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
เงื่อนไขการให้บริ การ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ( ไม่นบั รวมวัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )

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. เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจา
แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิก
หรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
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2.3 ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามัน
เชื้อเพลิง และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 500 NTD / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
7. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ถือหนังสื อเดิ นทางไทย และทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี การ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิ ดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดิ นทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
9. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
10. กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุ มตั ิ วีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่ า ไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจา
มาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิ ดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วน
ของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้ว
กับท่านเป็ นกรณี ไป
11. กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
12. กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดิ นทางไม่ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
13. กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทาง เพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อน
ออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย
การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่ อนรายการท่องเที่ ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
• รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
• กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
• บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวันสาหรับหนังสื อเดินทางราชการไทย
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
• ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่าน
ที่ มี หนัง สื อเดิ นทางเล่ ม เก่ า กรุ ณาน ามาประกอบการยื่ นวีซ่ า ด้วย เพื่ อความ
2 นิว้
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
• หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รู ปถ่าย
• รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้
ั ว่ นใบหน้า
สดส
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
80 %
3.หลักฐานการเงิน
• สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงิน
ฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปั จจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อ
รายการเดินบัญชี (Statement)ย้อนหลัง 6 เดือนกรุ ณายืน่ ขอจากธนาคารโดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
• หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
5.สาเนาทะเบียนบ้าน
6.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
หมายเหตุ
- ผูย้ นื่ ขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทางาน
- กรณี ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าไต้หวัน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................SURNAME................................................
สถานภาพ
○โสด
○ แต่งงาน
○ หม้าย
○ หย่า
○ จดทะเบียน ○ ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.....................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
.........................รหัสไปรษณี ย ์ .................................โทร....................... โทรศัพท์มือถือ
...............................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณี ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) …………………………..............…………
……………................................................รหัสไปรษณี ย ์ .........................โทรศัพท์บา้ น............................................
โทรศัพท์มือถือ....................................
อีเมล์ส่วนตัวหรื อบุคคลที่คุณรู ้จกั ..........................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................ตาแหน่งงาน
.................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………… …………………………...........
........................................................................................................................................................................................
.........................รหัสไปรษณี ย ์ .................................โทร....................... โทรศัพท์มือถือ
...............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่อบิดา………………………........นามสกุล.............................................วันเดือนปี เกิด..............................................
ชื่อมารดา………...............………นามสกุล.............................................วันเดือนปี เกิด..............................................
กรณี แต่งงานชื่อสามี-ภรรยา…………. นามสกุล..............................วันเดือนปี เกิด.............................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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