
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

เมืองไถจง–วัดจงไถซานซ่ือ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 

วัดพระถังซ าจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง 

เมืองไทเป-ตึกไทเป 101- ศูนย์ปะการังแดง  

ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 

ดิวตี้ฟรี- ซีเหมินติง 

เมืองจีหลง - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว 

เมนูพิเศษ!! พระกระโดดก าแพง/ปลาประธานาธิบดี 

สเต็กจานร้อน/เสี่ยวหลงเปา/สุกี้ชาบู ชาบู/ปูอลาสก้า 
 



 
 

 

 

 
วันท่ีแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - ไทเป – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) 

08.30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาย ขาออก  เคาน์เตอรส์ายการบินวีแอร์ (V AIR)   
เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง    

10.50 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน V AIR    เที่ยวบินท่ี ZV 006 บริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม บนเครื่อง 

15.30 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน    หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ  นําท่านเดินทางต่อไปยัง  
ตึกไทเป 101 นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์

ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน  ภายใน

ตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ท าหน้าท่ีกันการ ส่ันสะเทือนของ

แผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างด ี ตัวอาคารมองดู

คล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกนั และยังมีลิฟท์ที ่เร็วที่ท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร

ต่อนาที  ให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์แนมชื่อดัง  
(ท่านใดสนใจข้ึนลิฟท์ชมวิวบนตึก ชั้น 89กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)    

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า   เมนูพิเศษ พระกระโดดก าแพง   

หลังอาหาร นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก ORCHARD PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  
ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันท่ีสอง                    เมืองไถจง – วัดจงไถซานซื่อ– หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง 
                    วัดเหวินหวู–่ชิมชาอู่หลง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปยัง  เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 

ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม  ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ 

เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุ ทธศาสนาของไต้หวัน เมือง  ไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดใน

ไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม  และนําท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็น

วัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคน

เดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณี

สูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วัดน้ีกลับไม่เป็นอะไรเลยสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมากมี

ห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบด ี 

หลังอาหาร นําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบ 



 
 

 

 

เสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม

ความหลากหลายทางธรรมชาต ิจากผืนนํ้าสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว  
33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทําให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ 
พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนําท่าน นมัสการอัฐิของ 
พระถังซ าจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค .ศ. 1965  หลังจากนั้นนําท่านหลังจากนั้น

นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอ ู ณ วัดเหวินหวู ่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ง

ความซื่อสัตย ์หลังจากนั้นนําท่าน ชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ท่ีมีช่ือเสียงของไต้หวัน   

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน + สลัดบารไ์ม่อั้น 

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก CITY RESORT 4*  หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันท่ีสาม              เมืองไทเป -ศูนย์ปะการังแดง– ร้านขนมพายสับปะรด – พิพิธภัณฑ์กู้กง  
                                    อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  - อาบน้ าแร่   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป นําท่านเดินทาง ชมศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่

ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการ

ปรับสมดุลในร่างกาย ปะการัง   แดงจะมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลี

และโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีตเป็นเครื่องประดับสําหรับ

ราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง  จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เพื่อนํา

ท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรดซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน   เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทาง

ศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ําค่าทางประวัติศาสตร์มี

อยู่ที่นี่จํานวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมา

จัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด

เครื่องป้ันดินเผา เครื่องทองสําริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงาน

ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู ่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของ

ต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล  เจียง ไค เช็ค ตั้ งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น

จนท่านได้ก้าวมาสู่ตําแหน่งผู้นําประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ป้ันท่านนายพล 

เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี ้   
เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนพิูเศษ  สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 



 
 

 

 

หลังอาหาร นําท่านไปยัง ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็น ไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเป็น 
ไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปีเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเป 
เมื่อครั้งที่ชาวฮ่ันเริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อ  มาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันต้ังแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่ไนท์มาร์เก็ต

แห่งนี้มีชื่อเสียงในด้าน ยาโด๊ป ที่สุด  เพราะ ตลอดซอยของหัวซีไนท์มาร์เก็ตจะพบกับร้านจําหน่าย ดีงู อุ้งตีน

หม ี และยาโด๊ปชนิดต่างๆอีกมากมาย ส่วนถนนด้านหน้าของหัวซีไนท์มาร์เก็ตก็จะเป็นไนท์มาร์เกต็ทั่วไป ที่มี

ขายของทั้ง  ของกิน เสื้อผ้า รองเท้า ต่างๆนา  ๆ   
จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า   
ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย .ซึ่งในห้องพักจะม ีอ่างอาบน้ าแร่ส่วนตัว 
 

วันท่ีส่ี                  เมืองจีหลง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หล่ิว - ดิวตี้ฟรี – ซีเหมินติง 
                          สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

หลังอาหาร นําท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจ่ิวเฟิ่น ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง  
จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญแห่ง 
หนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียง ท่ีสุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตแล ะยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์

รวมท้ังเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าท่ีมีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้น นําท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว จุด

เหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาด

ท่ีมีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัด

กร่อนของน้ําทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี

ก่อนทําให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างท่ีแตกต่างกัน 

ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และท่ี

โดดเด่นมีชื่อเสียงมากท่ีสุดก็คอื “เศียรราชิน”ี   
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง เมนู อาหารซีฟู๊ด 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป  นําท่าน ช้อปป้ิงสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมี

สินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย จากนั้น ให้ท่านได้ ช้อปป้ิง  ตลาดซีเหมินติง หรือที่คน

ไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด ์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก  
รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , 
PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก   อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย     

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า   
  หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
19.00  นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
21.10 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  V AIR    เที่ยวบินท่ี ZV 007 บริการอาหารว่างและ

เครื่องดิ่ม บนเครื่อง 

00.48  ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
              $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 



 
 

 

 

เงื่อนไขและราคา 

 

ราคาน้ี รวมภาษีน้ ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มข้ึนหลังจาก  

วันที่  1 กรกฎาคม  2558 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

** กรุ๊ป 20 ท่าน ออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์** 

อัตราน้ีรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน 
- ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน  
- ค่าวีซ่าไต้หวัน ท่านละ 1,500 บาท 
- ค่าพาหนะนําเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเท่ียวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัด 

   ท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจํากัด

การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต) 
อัตราน้ีไม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ไม่รวมภาษีน้ํามันท่ีมีการ เปลี่ยนแปลง) 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

30 ก.ค.- 2 ส.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 5,500 

13 - 16 ส.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 5,500 

27 - 30 ส.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 5,500 

10 – 13 ก.ย. 19,900 19,900 19,900 19,900 5,500 

24 – 27 ก.ย. 19,900 19,900 19,900 19,900 5,500 

1 – 4 ต.ค.  19,900 19,900 19,900 19,900 5,500 

15 -18 ต.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 5,500 



 
 

 

 

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ  600  NTD / คน /ทริป  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ 
เง่ือนไขในการส ารองที่น่ัง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวี ซ่าส่วนท่ีเหลือชําระก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
- ในการยื่นขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใ ห้ครบตามท่ีระบุ พร้อม   ส่งมอบเอกสาร  
   ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการ

อนุมัติวีซ่า ของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง ) 
การยกเลิก 

* สําหรับผู้โดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด ยกเว้นมัดจํา 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการท่ีต้องทําวีซ่า  
หมายเหตุ 

* บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทาง  

   บริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ จากอุบัติเหตุ ต่างๆ  

* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ชําระ ไว้ 

แล้ว  ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ   เอกสารเดินทาง 

ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ ราคาขึ้นตาม

จริง 

 
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปล ง การบริการจาก สาย การบิน บริษัท

ขนส่ง    หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทน ให้แต่จะไม่คืนเงินให้สํา หรับ

ค่าบริการนั้นๆ 
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจ ของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น  
* หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มี

การ    คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวน สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า  

เอกสารยื่นวีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง 
2. รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พ้ืนหลังสีขาวหรือฟ้า 
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปล่ียนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี ) 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจําเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดย้อนหลัง 6  เดือน)ทุกหน้าทุกแผ่น 
6. หนังสือรับรองการทํางาน / การเรียน  เป็นภาษาอังกฤษ 

     - ลูกจ้าง : ระบุวันท่ีเร่ิมทํางาน, ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ 
     - เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันท่ีออกถึงวันท่ีเดินทาง 



 
 

 

 

     - นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปีข้ึนไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ  
       (อายุ ต่ํากว่า 16 ปี)   
        : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน 
7. สําเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทํางานให้สามีทําหนังสือรับรองการเป็น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย 
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )  
9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องใช้สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา  
    มารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด และต้องไปแจ้งกับทางอําเภอเพ่ือทําหนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ 
10.. ใบกรอกประวัติส่วนตัว สําหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เร่ิม 1 เมษายน 2555 

        หมายเหต…ุท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพ่ือยื่นวีซ่า 
        เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหาย เนื่องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอา 
        ซองท่ีใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น   
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน  

1. ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยท่ีมีวีซ่า (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศใด 

    ประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ท่ียังไม่ 
หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยู่ในประเทศ ไต้หวันได้ไม่  
เกิน 30 วัน  

2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้า ไต้หวันได้ทางเว็บไซต์  

http://immigration.gov.tw และนําหลักฐานท่ีได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง   
ของไต้หวัน (กรณีท่ีผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อท่ี 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)  

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:  
3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอ่ืนๆท่ีมิใช่พาสปอร์ต)  
3.2 เป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน  
3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าท่ียังมีอายุและระบุวันเดินทางและ เท่ียวบินหรือเท่ียว

เรือ  อย่างชัดเจน  
3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน  
       การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญ าตเข้าเมืองทาง  

       อินเทอร์เน็ต โดยทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้： 
1. คุณสมบัติท่ัวไป (ต้องครบทุกประการ)  

• หนังสือเดินทางไทยท่ียังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันท่ีจะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่  
   วันท่ีขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)  

    • ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ  

    • ต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน  
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ )  
     ปัจจุบันเป็นผู้ท่ี  
     (ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรือ  
     (ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
           หรือ เชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง  

        • ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้า 
           เมือง 

 



 
 

 

 

 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

ของท่าน   เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องกรอกในข้อมูลการขอวีซ่า 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ................................................................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ............................................................................. 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................................................................................... 
4.ชื่อ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา............................................................................ 
5.ชื่อ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารดา.................................................................. 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................................  
โทรศัพท์บ้าน ........................................................................  มือถือ ..................................................................................... 
7. อาชีพปัจจุบัน ..................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................ 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ............................................................ ที่อยู่ .......................................................................... 
.................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน ...............................................................................  โทรสาร ................................................................... 
8. สถานภาพ   (........) โสด    (........) สมรส     (........) หย่า     (.......) ม่าย     (.......) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (......) แยกกันอยู ่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด .................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ......................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ...............................................................................  มือถือ ........................................................................ 
9. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบ ุ
 ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพันธ์ ................................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพันธ์ ................................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................   ความสัมพันธ์ .................................................. 
10. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ........................................................................................ 
ที่อยู่ .............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
โทรศัพท์ ..................................................... 
11.ชื่อโรงแรมหรือที่พักที่ไต้หวันพร้อมเบอร์โทรศัพท์......................................................................................................... 
...............................................................................................................................Tel……………………………………… 

 


