
 

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน วันปิยะ  
อาบน า้แร่ / อุโมงค์เสว่ียซัน / ศูนย์ศิลปะประเพณีพืน้บ้าน  
อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ / หน้าผาชิงสุ่ย / พพิธิภัณฑ์เหมืองทองค า / น่ังรถไฟหวัจรวด 
อาหารพเิศษ!!  กุ้งมังกร / เส่ียวหลงเปา / อาหารพืน้เมือง / กุ้งอบหนิกวนอิม 
ก าหนดการเดนิทาง   21-24 ตุลาคม 2557 ราคาพเิศษเพียง 29,900บาท 
วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – อี๋หลัน – อุโมงค์เสวี่ยซัน – ศูนย์ศิลปะประเพณีพืน้บ้าน – เจียวซี - อาบน า้แร่ 
  (กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้+หมวกว่ายน า้) 
06:00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
08:30 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที ่CI 066 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสูเ่มือง อี๋หลัน (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง) เมืองที่ได้ขึน้ช่ือวา่เป็นแหลง่อาบนํา้แร่ที่ดมี
ช่ือเสยีงของไต้หวนัอีกด้วย ระหวา่งทางทา่นจะได้ลอด อุโมงค์เสวี่ยซัน ที่มีความ
ยาวถึง 12.9 กิโลเมตร เป็นอโุมงค์ทางถนนท่ียาวเป็นอนัดบั 5 ของโลกและยาวเป็น
อนัดบั 2 ของเอเชีย จากนัน้นําทกุทา่นเยี่ยมชม ศูนย์ศิลปะประเพณีพืน้บ้าน ทา่น
จะได้พบวิถีชีวิตแบบชาวฮัน่ ซึง่ศนูย์ศิลปะประเพณีพืน้บ้านแหง่นี ้มีของพืน้เมืองให้
ทา่นได้ซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึได้อีกด้วย ทา่นสามารถออกแบบของขวญัของฝาก
ได้เองตามจินตนาการของทา่น ด้านในมีร้านค้าตา่งๆมากมายอยูใ่นอาคารรูปทรงโบราณ จําหนา่ยสนิค้าท้องถ่ินอีกหลายชนิด 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (เจียวซี) หลงัรับประทานอาหารคํ่า เชิญทา่น อาบน า้แร่ ตามอธัยาศยัเพื่อผอ่นคลาย
ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าจากการทํางานและการเดินทาง 
พักที่  ART SPA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า      www.art-spa-hotel.com.tw 
 

วันที่ 2 เจียวซี – ฮัวเหลียน – หน้าผาชิงสุ่ย – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – พิพิธภณัฑ์หยกและหินอ่อน – ชมการแสดงชาว
เผ่า – ชิมขนมโมจ ิ

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทา่นเดินทางสู ่ฮัวเหลียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง)  โดยระหวา่งทางจะผา่น หน้าผาชิงสุ่ย หนึง่ในจดุชมวิวที่สาํคญัที่สดุของไต้หวนั ทา่นจะพบกบัทศันียภาพอนัตื่นตาตื่น
ใจทัง้สองข้างทาง เนื่องจากฝ่ังหนึง่เป็นทศันียภาพอนัสวยงามของมหาสมทุรแปซิฟิค และอีกฝ่ังหนึง่เป็นทศันียภาพอนัสวยงาม
ของหน้าผาขนุเขาสงูตระหง่าน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (ภตัตาคาร ไท่ผิงหยาง) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นําทา่นเดินทางสู ่
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ มีลกัษณะคล้ายช่องลกึที่อยูร่ะหวา่งยอดเขาสงูกบัเสยีงคลืน่กระทบฝ่ังของแมน่ํา้ที่ไหลตดัผา่นพืน้
ลา่งของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสงูชนันีเ้ป็นหินออ่นสลบักบัหยกที่เรียงรายไปตลอดทางหน้าผา 
ด้านลา่งของหน้าผามีแมน่ํา้ ลี่อู ไหลผา่น เป็นธารนํา้แร่ที่ไหลลงมาจากยอดเขาสงู ภายในอทุยาน
จะมีจดุชมวิวตา่งๆให้นกัทอ่งเที่ยวได้ลงไปสมัผสัธรรมชาติที่สวยงามอยา่งเต็มอิ่ม เช่น สะพานหิน
อ่อน และ อนุสรณ์สถานฉางชุน จากนัน้นําทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์หินอ่อนและหยก ที่ใหญ่
ที่สดุของไต้หวนัดําเนินการมาแล้ว 40 ปี ศกึษาเรียนรู้วิธีการเลอืกซือ้หยกแท้ เรียนรู้การแยกแยะ
ระหวา่งหยกแท้และหยกปลอม และหินออ่นสว่นใหญ่ที่นํามาสร้างเป็นสว่นประกอบของอาคาร



สาํคญัตา่งๆในไต้หวนั จะนํามาจากพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้รวมถึงหินออ่นท่ีใช้สร้างตกึไทเป 101 จากนัน้นําทา่นชม การแสดงของ
ชาวเผ่า เพื่อศกึษาวฒันธรรมประเพณีตา่งๆของชาวเผา่ 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (โรงแรม) หลงัรับประทานอาหารคํ่า นําทา่นเดินทางกลบัสูท่ีพ่กัและเชิญทา่นอิสระตาม
อธัยาศยั 
พักที่  AZURE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.azurehotel.com.tw 

วันที่ 3  ฮัวเหลียน – น่ังรถไฟด่วน (ฮัวเหลียน-ไทเป) – สะพานคู่ รัก (หมู่บ้านชาวประมง) – ถนนโบราณตัน้ส่วย – ซื่อหลิน
ไนท์มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทกุทา่น น่ังรถไฟด่วน (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง) 
เพื่อเดินทางสู ่ เมืองไทเป ระหวา่งทางทา่นจะพบกบัทิวทศัน์อนัตื่นตาตื่นใจ ฝ่ังหนึง่เป็นมหาสมทุรแปซิฟิก อีกฝ่ังเป็นภเูขาสงู
สวยงามเปรียบเสมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (ไทเป) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั เยี่ยมชมจดุชมวิวที่สาํคญัคือ สะพาน
คู่ รัก ซงึมีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร ซึง่สามารถรองรับได้ถึง 9,000 คน มี
ลกัษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้งเพื่อเช่ือมสองฟากฝ่ังบริเวณ ท่าเรือชาวประมง 
หลงัจากที่ทา่เรือชาวประมงเดิม (ปี 1955) มีความแออดัและเก่าแก่ จึงได้มีการสร้าง
ทา่เรือชาวประมงแหง่ใหมใ่นปี 1981 ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณปากอา่วที่จะออกไปสูท่ะเล ซึง่ได้
กลายมาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวสาํคญัอีกแหง่หนึง่ของไทเป เนื่องจากในยามเย็นจะมี
บรรยากาศที่เย็นสบายรวมถึงภาพพระอาทิตย์ตกนํา้ทีบ่ริเวณปากอา่ว จากนัน้อิสระช็
อปปิง้ที่ ถนนโบราณตัน้ส่วย เป็นจดุชมพระอาทิตย์ตกนํา้ที่ได้รับความนิยมมาก
สาํหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุม่สาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกนํา้ มีลกัษณะเป็นปากอา่วที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมายาวนานตัง้แต ่ 400 ปีที่แล้ว ปัจจบุนัเป็นแหล่ งช็อปปิง้และจดุชมวิวที่มีผู้คนมาเดินช็อปปิง้และพกัผอ่นไปด้วย
ในตวั 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลงัรับประทานอาหารคํ่า นํา
ทกุทา่นไปอิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยัที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป ซึง่แบง่เป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้เมืองและตลาดคนเดิน 
อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไมไ่ด้
ลิม้ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือวา่ไปไมถ่ึงไต้หวนั และยงัมีเคร่ืองดื่มอีกชนิดที่มีต้น
กําเนิดที่ไต้หวนัคือ ชานมไข่มุก สว่นตลาดคนเดินก็มสีนิค้าหลากหลายชนิดตัง้แต่
ราคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทัง้สนิค้าเสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยที่รองเท้า
ผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อตา่งๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานําทกุทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw 
 

วันที่ 4 ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - พิพิธภณัฑ์เหมืองทองค า – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง – 
(17:36-17:55) น่ังรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เถาหยวน) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า พาทา่นไปชิมขนมขึน้ช่ือของไต้หวนัท่ี ร้านขนมเค้กสับปะรด 
ซึง่ทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ที่มีเนือ้ละเอียดนุม่นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก 
และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอยา่งด ี จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้
อปปิง้ หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้แหง่
ราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที่นี ่ การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่ง  ๆ ทําให้
จํานวนแร่ลดลงอยา่งนา่ใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทิง้ไว้เพียงแตค่วามทรงจํา 
จนกระทัง่มีการใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อูเ๋หยียน 
เตอะซนัชิว” ทศันียภาพภเูขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวจํานวนมากให้
เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ ปัจจบุนักลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว
ที่มีช่ือเสยีงมากแหง่หนึง่ของไทเป ที่คกึคกัไปด้วยร้านค้าตา่งๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางใน
หมูบ้่าน จนทําให้ทา่นเลอืกซือ้เลอืกชมร้านค้าตา่งๆได้อยา่งไมรู้่เบื่อ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (ภตัตาคาร จ่ิวฮู่ฉาอวี่) หลงัรับประทาน
อาหารกลางวนั นําทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์เหมืองทองค า เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีทอง
แทง่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึง่จะมีนํา้หนกัถึง 220 กิโลกรัม นอกจากพิพิธภณัฑ์แหง่นีจ้ะมี
ทองคําให้ชมกนัแล้วนัน้ นกัทอ่งเที่ยวจะได้สมัผสัวิถีชีวิตในอดีตกาลที่ชาวบ้านได้ทํา

http://www.nc-hotel.com.tw/


การผลติทองคําแบบโบราณที่หาชมได้ยาก ซึง่จะมีเก็บสะสมไว้ในพิพิธภณัฑ์นี ้อีกทัง้ยงัมีเร่ืองราวและบรรยากาศของการทํา
เหมืองแร่และการขดุทองในสมยัโบราณที่นา่สนใจ และนกัทอ่งเที่ยวยงัสามารถได้เห็นร่องรอยนัน้ได้อยา่งใกล้ชิดอีกด้วย 
จากนัน้นําทกุทา่นอิสระช็อปปิง้กนัตอ่ที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศนูย์รวม
แฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มีร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชัน่วยัรุ่นท่ีกําลงัดงั
และฮิตที่สดุในกลุม่วยัรุ่นและวยัทํางานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้หวนัมีราคาที่ถกูที่สดุในโลก 
เชิญทา่นอิสระเลอืกซือ้ตามอธัยาศยัได้อยา่งเต็มที ่จากนัน้นําทา่นสมัผสัความเร็วกวา่ 250 กม./ชม. ของ รถไฟหัวจรวด เพื่อ
นําทา่นเดินทางไปยงัเมือง เถาหยวน 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (CITY SUITES กุ้งมังกร) หลงัรับประทานอาหารคํ่า นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเถา
หยวน 

21.55 น.  อําลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที ่CI 065 
00.45 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าไต้หวนัราคา 1,500 บาท 
3. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งห้อง) 
4. คา่เข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
7. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
8. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจํากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
9. รวมค่าทปิพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ทําหนงัสือเดินทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
4. คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
5. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 
การยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจํา 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่  Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียห ายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่

เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที่ทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรื อ หน่วยงานที่

ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่

ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  



 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า ส าหรับท่องเที่ยว 
1. หนงัสือเดินทาง (ต้องมีอายใุช้ได้ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน) พร้อมสําเนา  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป พืน้หลงัเรียบ (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป 
3. หลกัฐานการทํางาน 

 หนงัสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ พร้อมประทบัตราบริษัท  
 ผู้ เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ 
 นกัเรียน นกัศกึษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบนัและสําเนาบตัรนกัเรียน 

4. สําเนาบญัชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลงั 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซา่ *** จําเป็นต้องมี 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบตัรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดตอ่เขียนลงในสําเนาทะเบียนบ้าน 
 
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
1. ผู้ ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซา่ (หรือสิทธิการพํานกัถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ อีย(ูSchengen Visa)  และ 

นิวซีแลนด์ ที่ยงัไมห่มดอาย ุสามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัได้ โดยไมต้่องยื่นวีซา่ไต้หวนัและสามารถพํานกัอยูใ่นประเทศไต้หวนัได้ไมเ่กิน 30 วนั  
2. ผู้ ถือหนงัสือเดินทางไทยดงักลา่วข้างต้น สามารถขอหลกัฐานการเข้าไต้หวนัได้ทางเว็บไซต์ 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application 
และนําหลกัฐานที่ได้รับแสดงตอ่สายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั (กรณีที่ผู้แสดงหลกัฐานแตไ่มส่ามารถแสดงวีซา่ของประเทศดงักลา่ว ในข้อที ่1
จะถกูปฏิเสธการเข้าไต้หวนั)  

3. ต้องมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  
*********************************************************  

 
อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พัก 2 ท่าน / ห้อง) 

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) 

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

21-24 ตุลาคม 2557 29,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 

หมายเหตุ ทุกกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป 

*** ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป มหัีวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทาง 
 

 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application

