
 

 

                                           

 
 

 
 
 

 

 
 
  
  
  
 
 

 
 

 
 
 

           พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
เดินทางโดยสายการบนิแห่งชาต ิไต้หวัน เครือ่งล าใหม่ 
กัปตันเก่าประสบการณ์สูง  ทีน่ั่งกว้างขวางสะดวกสบาย         

อาหารพเิศษ 
เส่ียวหลงเปา , สก้ีุสตูรไต้หวัน, ภัตตาคารอู๋เจ่ียวสองร้อยล้าน 

ปลาประธานาธิบดี ผูซ่ึ้งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม , สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร ์

 
 
 



 
ก าหนดการเดินทาง   เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2559 (ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน EVA AIR  

เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน 
 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – ไต้หวนั  – เถาหยวน  หนานโถว – วดัจงไถฉานซ่ือ  วดัเหวนิอู่ – 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  – ไทจง – ตลาดฝงเจีย่ไนท์มาเกต็ 

 
 
 
 
 

01.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน  EVA AIR  เทีย่วบินที่ BR206 
06.30 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถา หยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
เชา้  บริการอาหารเช้า แซนวชิ+ชานมไข่มุก (บนรถ) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหนา้สู่ วดัจงไถ่ฉานซ่ือ  ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนา
สถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต  จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดับุ๋นบู้ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั และน าท่านนมสัการ  ศาลเจ้า
ขงจือ้  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์   

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่ งดงามราวกบัภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียว
ไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผนืน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 
33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจันทรา” พร้อมทั้งน าท่าน
นมสัการอฐิัของ  พระถังซัมจั๋ง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ี วดัเสวยีนกวง  เม่ือปี ค.ศ.1965  
จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั  3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการ
เดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคักอยูต่ลอดเวลา 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ สุกีสู้ตรไต้หวนั  
น าท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเกต็ ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของ
เมืองไทจง  ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านที่



ช่ืนชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   
 

พกัที่ : TAICHUNG  LAILAI  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า http://www.lailaihotel.com.tw/ 

วนัที่สาม ไทจง – ไทเป– เหย่หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน – ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ – อาบนํา้แร่ 
 
 
 
 
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหย่หลิว่  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้ง ท่ีเกิด
จาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้
เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั กษตัริยก์

วงสว ีแห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขทุองท่ีน่ี  การโหมขดุทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวน

แร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็น

ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ  “อู๋เหยยีน เตอะซนัชิว” ภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมี   ชีวติชีวาอีกคร้ัง  (  ในกรณทีี่

เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ินในวนัเสาร์ และ วนัอาทติย์เมื่อไปถึงจุดทีก่าํหนดจะต้องเปลีย่นเป็นรถShuttle 

Bus เพือ่เดินทางขึน้ลงจ่ิวเฟ่ินคะ )   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ซ่ือหลนิไนท์มาเกต็   ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่

ท่ีสุดในไทเปจุดศูนยร์วมของวยัรุ่นและคนไทเปในไลฟ์สไตลแ์บบกลางคืนมีทั้งแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่และของกิน

หลากหลายชนิด 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ ภัตตาคาร 200 ล้าน 
 

http://www.lailaihotel.com.tw/


พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
http://www.ntphotel.com/e_index.html  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิไดง้า่ยๆ  

วนัที่ส่ี  พพิธิภณัฑ์กู้กง –  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิช้ัน 
89) – ซีเหมินตงิ (สยามสแคว์ไทเป)  –สนามบินเถาหยวน -   กรุงเทพฯ    

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าววา่เปลือกของกูก้งอยูปั่กก่ิงแต่หวัใจอยูไ่ตห้วนั เพราะพิพิธภณัฑ์
แห่งน้ีไดร้วบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท้ั้งหมดซ่ึงประเมินค่ามิไดแ้ละเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดั
แสดงของล ้าค่าเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ย พิพิธภณัฑส์ถานแห่งน้ีมีประวติัยาวนานกวา่ 5 ,000 ปี ชมของล ้าค่าหา
ยากเช่น หยกผกักาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลง ฮ่องเต ้งาชา้งแกะสลกั ฯลฯ 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิาร
เทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมาก
ของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ     

 
เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ เส่ียวหลงเปา 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งน้ี เคยมีความสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีความสูงถึง 

508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการ
ป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้
อปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านชอ้ปป้ิง
สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั   

http://www.ntphotel.com/e_index.html


 
เยน็    บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษ สเต็คไต้หวนัพร้อมสลดับาร์   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
20.25 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่ BR205 
23.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อม ความประทบัใจ 

 

 

**หมายเหตุ** รายการทวัร์นีม้ีแวะร้านขายของฝากทีข่ึน้ช่ือ3ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP 
 

อัตราค่าบริการ ปี59 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 25 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 

 
 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

ช่วงการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
 ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเด่ียว 

จ่ายเพิม่ 
 

5-8 ส.ค. 18,555 18,555 18,555 18,555 3,500 

7-10 ส.ค. 18,555 18,555 18,555 18,555 3,500 

10-13 ส.ค. 

(วันแม)่ 
18,555 18,555 18,555 18,555 3,500 

12-15 ส.ค. 

(วันแม)่ 
18,555 18,555 18,555 18,555 3,500 

13-16 ต.ค. 19,555 19,555 19,555 19,555 3,500 

27-30 ต.ค. 19,555 19,555 19,555 19,555 3,500 

3-6 พ.ย. 19,555 19,555 19,555 19,555 3,500 

17-20 พ.ย. 19,555 19,555 19,555 19,555 3,500 

2-5 ธ.ค. 

(วันพอ่) 
20,555 20,555 20,555 20,555 3,500 

9-12 ธ.ค. 
(วันรัฐธรรมนญู) 

20,555 20,555 20,555 20,555 3,500 



 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 ก.ก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท   *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดที่
ม ีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 

ฟรคีา่ธรรมเนยีมวซีา่กรุ๊ปไตห้วนั หมายเหต ุตอ้งมัดจําพรอ้มสง่เอกสารลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นการเดนิทาง 

และเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ในกรณีทีไ่มไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่กรุ๊ปตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วตามปกติ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=450 TWD/ลกูคา้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระคา่มัดจํา  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง และเอกสารประกอบการยืน่วซีา่
สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที่
ระบ ุพรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ กรุป๊ ไมน่อ้ยกวา่  45 วนักอ่นการเดนิทาง (ในกรณีที่
เอกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้ง
เสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้หนึง่)  
 หากทา่นใหเ้อกสารยืน่วซีา่เดีย่วชา้กวา่กําหนด 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่
ยืน่วซีา่เรง่ดว่นเพิม่ 800 บาท ใหก้ับทางสถานทตูไตห้วนั 

การยกเลกิ 

* สําหรับผูโ้ดยสารทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง  

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจํา 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี เนือ่งจากเป็นรายการทีต่อ้ง

ทําวซีา่ 

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มา

ให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    



เอกสารยืน่วซีา่ 
   หนงัสอืเดนิทาง  อายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  ณ วนัเดนิทาง 
   รปูถา่ย 2นิว้ 2 รปู  อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  ถา่ยหนา้ตรง ไมส่วมแวน่ตาด า พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ 

   ส าเนาบตัรประชาชน หรอื สจูบิตัร หรอื ใบเปลีย่นชือ่ หรอื ชือ่สกลุ ( ในกรณีทีเ่คยเปลีย่นชือ่ ) 
   ส าเนาทะเบยีนบา้น หนา้ทีเ่ป็นทีอ่ยูบ่า้น และ ชือ่ตวัผูเ้ดนิทาง 
  ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก  ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจ า เทา่น ัน้  ( ปรบับญัชยีอดลา่สดุ )  ทกุหนา้   
ทกุแผน่ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

   หนงัสอืรบัรองการท างาน / การเรยีน (ตวัจรงิเทา่น ัน้) 
 - ลกูจา้ง  : ระบวุนัทีเ่ร ิม่ท างาน , ต าแหนง่, อตัราเงนิเดอืน ,วนัทีเ่ดนิทางไปกลบั  เป็นภาษาองักฤษ 
 - เจา้ของบรษิทั   :  หนงัสอืรบัรองบรษิทั อายไุมเ่กนิกวา่ 3 เดอืน  นบัจากวนัทีอ่อกถงึวนัทีเ่ดนิทาง 
  - นกัเรยีน / นกัศกึษา  ( อาย ุ16 ปีข ึน้ไป ) : หนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ 
  - อาย ุต า่กวา่ 16 ปี  : สมดุรายงานผลการเรยีน หรอื บตัรประจ าตวันกัเรยีน  
  - เด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี : หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่แม ่จะตอ้งมใีบเซ็นยนิยอมจากพอ่แม ่ส าเนาบตัร 
ประชาชน + ส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่แนบมาดว้ย 

   ทะเบยีนสมรส  / สจูบิตัรลกู กรณีไมไ่ดท้ างานใหส้ามที าหนงัสอืรบัรองการเป็น  ภรรยาและ
รบัรอง คา่ใชจ้า่ย 

    ใบหยา่ ( ถา้ม ี) 
หมายเหต…ุทา่นใดมซีองใสพ่าสปอรต์กรณุาถอดออกเก็บไวก้อ่นสง่เลม่มายงับรษิทั
เพือ่ย ืน่วซีา่  เพือ่เป็นการป้องกนัการสญูหายเนือ่งจากขณะยืน่เลม่เขา้สถานทตู ทาง
สถานทตูจะตอ้งใหเ้อาซองทีใ่สพ่าสปอรต์ออกกอ่นยืน่ 

 
 
 

คณุสมบตัขิองผูท้ ีไ่มต่อ้งยืน่ขอวซีา่ไตห้วนั 
 
1. ตัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 2552 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางของประเทศไทยทีม่วีซีา่ (หรอืสทิธกิารพํานักถาวร) ของ
ประเทศใดประเทศหนึง่คอื อเมรกิา แคนาดา ญีปุ่่ น อังกฤษ อยี(ูSchengen Visa) ออสเตรเลยี และ 
นวิซแีลนด ์ทีย่ังไมห่มดอาย ุสามารถเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัได ้โดยไมต่อ้งยืน่วซีา่ไตห้วนัและสามารถ
พํานักอยูใ่นประเทศไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 30 วนั  
2. ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยดังกลา่วขา้งตน้ สามารถขอหลักฐานการเขา้ไตห้วนัไดท้างเว็บไซต ์
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ และนําหลักฐานทีไ่ดรั้บแสดงตอ่สายการบนิและ

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของไตห้วนั (กรณีทีผู่แ้สดงหลักฐานแตไ่มส่ามารถแสดงวซีา่ของประเทศดังกลา่ว 
ในขอ้ที ่1จะถกูปฏเิสธการเขา้ไตห้วนั)  
3. คณุสมบัตขิองผูย้ืน่ขอหลักฐานทางเว็บไซด ์มดีังนี:้  
3.1 เป็นผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (ไมร่วมเอกสารการเดนิทางอืน่ๆทีม่ใิช่

พาสปอรต์)  
3.2 เป็นผูท้ีไ่มเ่คยไดรั้บการวา่จา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมากอ่น  
3.3 ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิหรอืตั๋วโดยสารเรอืขากลับหรอื จดุหมายถัดไปพรอ้มวซีา่ทีย่ังมอีายแุละระบวุนั
เดนิทางและเทีย่วบนิหรอืเทีย่วเรอือยา่งชดัเจน  
3.4 ไมเ่ป็นผูเ้คยมปีระวตัเิป็นผูไ้มพ่งึประสงคข์องสํานักตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วนั  
  การขออนุญาตเขา้เมอืงทางอนิเทอรเ์น็ต ประชาชนในหา้ประเทศของอาเซีย่นสามารถขออนุญาตเขา้เมอืง

ทางอนิเทอรเ์น็ต โดยทําการตรวจเช็คคณุสมบัตขิองทา่นกอ่นดังนี：้ 

1. คณุสมบัตท่ัิวไป (ตอ้งครบทกุประการ)  

 หนังสอืเดนิทางไทยทีย่ังมอีายเุหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (ระยะเวลานับจากวนัทีจ่ะเดนิทางถงึ
ไตห้วนั ไมใ่ชว่นัทีข่ออนุญาตทางอนิเทอรเ์น็ต)  

 ตอ้งมตีั๋วเครือ่งบนิหรอืตั๋วเรอืขากลับ  

 ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มเ่คยไดรั้บการวา่จา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมากอ่น  
2. คณุสมบัตพิเิศษ (ปัจจบุันนีม้เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้)  
ปัจจบุันเป็นผูท้ี ่ 
(ก)ไดรั้บอนุญาต (มสีทิธ)ิ พํานักถาวร หรอื  
(ข) ผูม้วีซีา่เขา้เมอืงซึง่ยังไมห่มดอายขุองประเทศสหรัฐอเมรกิา แคนาดา อังกฤษ ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี 
นวิซแีลนดห์รอืเชงเกนสหภาพยโุรป ประเทศใดประเทศหนึง่  

 ขณะเขา้เมอืง ตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานประกอบใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หากไมม่จีะถกู
ปฏเิสธเขา้เมอืง 

https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/

