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ลิม้รสอาหารพเิศษ.....สุกี ้ชาบู ชาบู , เส่ียวหลงเปา  

 
 

 

 

  

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด,์ หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ จ านวน 600 NTD/คน *** 
 

ก าหนดการเดนิทาง เดือนมนีาคม – ตุลาคม 2559    
วนัแรก                             ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง  

23.50 น.  พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที่สอง                       กรุงเทพฯ - ไทเป – ผูหลี ่– วดัจงไถฉานซ่ือ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวนิหวู่  
                                     ไทจง - เฟิงเจีย่ไนท์มาเกต็                  

02.55 น. บินลดัฟ้าสู่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182  
  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
07.35 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเลก็กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 

เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่าน
รับประทานอาหารเชา้ 
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เช้า   รับประทานอาหารเชา้ (แบบกล่อง) 

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองผูหลี ่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญั
ของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่น่าอยูท่ี่สุดในไตห้วนั เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีอากาศบ
ริสุธ์ิจากการท่ีมีภูเขาสูงลอ้มรอบแปดทิศ       นอกจากอากาศดีแลว้ยงัเป็นแหล่งน ้ าแร่ท่ีดีท่ีสุดของไตห้วนั
ดว้ย   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   วัดจงไถฉานซ่ือ วดัน้ีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่เป็น
อนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกนั และวดัมหายานท่ีธิเบต   อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีมีการออกแบบใหท้นัสมยั
ท่ีสุดในไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยฐานยิงจรวดท่ีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรคน
เดียวกบัผูท่ี้ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใชหิ้นแกรนิตมาเป็นโครงสร้างท่ีแข็งแกร่ง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ.1990 
และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระ
อาจารยเ์หวยเจวี๋ยนบัแสนคน   ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว 
แผ่นดินแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วดัจงไถฉานซ่ือกลบัไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสร้าง
ความศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วนัอย่างมาก  ผูก่้อตั้งคือท่านพระอาจารยเ์หวยเจว๋ียมหาเถระ วดัจงไถฉานซ่ือ
มีช่ือเสียงในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน พระสงฆ์
และภิกษุณีมีจ านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 1,200 รูป   มีการแยกเรียนกนัอย่างชดัเจน 
ไม่เรียนรวมกนัเป็นวิทยาลยัสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญิง 

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่าน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมี

ทศันียภาพของน ้ าและภูเขาท่ีสวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอย่างชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น 
ท าให้ตวัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่าสุริยนั 
จนัทรา     น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา
และเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบั
ท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนยว์ฒันธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ
เกาะไตห้วนัจ านวนมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น
ขณะเดียวกนัยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจดัข้ึน
ในวดัเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอนัสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองท่ี
สะอาดท่ีสุดในไตห้วนั ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เฟิงเจีย่ไนท์มาเกต็ เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้ และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูท่ี
ข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไตห้วนั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ลิ้มรส...สเต็ก 
 พกัที่ THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สาม                                      ไทจง – เย๋หลิว่ – จิว่เฟิน – ไทเป – ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็   

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง
การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั้งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มี
ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก   

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เย๋หลิว่ มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล การกดักร่อนของน ้ าทะเล

ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียร
ราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ้งซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก น าท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสว้ี แห่งราชวงศ์
ชอง จึงมีนกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง
อย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดิน
เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน
การจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบัวลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบ
ดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้าน
ไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน    น าท่านเดินทาง สู่ ไทเป  เมืองหลวงของไตห้วนั
และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวง
ท่ีมีการเติบโตเร็วมาก จากนั้นน าท่านสู่ ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครัน จ าหน่าย
สินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูข้ึนช่ือของท่ีน่ี
ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หมน็ ไก่ทอด น ้ามะละกอป่ัน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย      

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัที่ CITY LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี            พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแห่งชาต ิ“กู้กง” -ตกึไทเป 101 (ชมววิช้ัน 89) -DUTY FREE -อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  
           ซีเหมนิตงิ– เถาหยวน 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” พิพิธภณัฑท่ี์แสนงดงามแห่งน้ีเป็นสถานท่ีเก็บศิลปวตัถุ
และผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางช้ินมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปถึง  5,000  ปี 
พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งน้ี ตั้งอยูท่ี่ชานกรุง
ไทเปและเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติและวตัถุโบราณของจีนท่ีมีช่ือเสียงของโลกท่ีประเมินมูลค่ามิได้กว่า  
620,000 ช้ิน จากพระราชวงศจี์นทุกราชวงศร์วมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวติัศาสตร์จีน พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเก็บ
รวบรวมศิลปวตัถุของจีนท่ีมีมูลค่ามหาศาลมากท่ีสุด และยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกเน่ืองจากศิลปวตัถุท่ีเกบ็ 
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รวบรวมไวมี้จ านวนมาก จึงตอ้งมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนในการจดัวางใหช้มศิลปวตัถุท่ีมีอยู่เป็นจ านวน
มาก แต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยกสีน ้ าตาล
เหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ชมวิวช้ัน 89) ตึกท่ีมีความสูง
ถึง 509 เมตร สัญลกัษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดใน
โลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ียงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ท่ีเป็นท่ี
นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ เลย
ทีเดียว   

เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ลิ้มรส...เส่ียวหลงเปา 
บ่าย  จากนั้นน าท่านอิสระชอปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ   จากนั้นน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อดีต
ผูน้ าของไตห้วนั สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและ
ศรัทธาของคนไต้หวนั ซ่ึงใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523   ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐาน
อยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถานส าหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคา
ปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สี
เดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสัญลกัษณ์แห่ง
อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่ง
ผลิตสินคา้ท่ีท ามาจากธาตุเจอร์เมเนียม ท่ีมีคุณสมบติัในการแผ่อิออนปะจุลบ ท่ีส่งผลดีผูส้วมใส่โดยตรง อาทิ
เช่น ท าให้เลือดลมไหลเวียนดีข้ึน เพ่ิมพละก าลงั ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยม
ทัว่เอเชีย จากนั้นน าท่านสู่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ เป็นขนมท่ีข้ึนซ่ือของเมืองไตห้วนั ให้ท่านเลือกชิมและหาซ้ือ
เป็นของฝากกลบับา้น  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ลิ้มรส...สุกี ้ชาบู ชาบู  
 น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซีเหมินติง เป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไทเป มีร้านคา้, ร้านอาหารต่างๆ

มากมายท่ีจะสร้างสีสนั และความเพลิดเพลินใหก้บัผูท่ี้มาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีซีเหมินติงแห่งน้ี  
  ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่เถาหยวน  

 พกัที่ ORCHARD PARK HOTEL   หรือเทียบเท่า  

วนัที่ห้า                                             สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)        

  ถึงเวลานดัหมาย น าคณะเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
09.40 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181   
  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
12.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ………………. 

 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 

            5 
 

Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 

 
 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    
        ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา          

    (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึน้ไป ***)  

 
ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
 
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

23-27 มีนาคม 2559 17,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
30 มีนาคม – 3 เมษายน 2559  17,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 

10-14 / 13-17 เมษายน 2559 29,888 บาท / ท่าน 5,000 บาท / ท่าน 
27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 17,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 

4-8 พฤษภาคม 2559 20,888 บาท / ท่าน  4,500 บาท / ท่าน 
11-15 พฤษภาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
18-22 พฤษภาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
25-29 พฤษภาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
1-5 มิถุนายน 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
8-12 มิถุนายน 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
15-19 มิถุยายน 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
22-26 มิถุนายน 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 

29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
6-10 กรกฎาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
13-17 กรกฎาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
20-24 กรกฎาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
27-31 กรกฎาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
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3-7 สิงหาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 

10-14 สิงหาคม 2559 20,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
17-21 สิงหาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
24-28 สิงหาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน  4,500 บาท / ท่าน 

31 สิงหาคม – 4 กนัยายน 2559 18,888 บาท / ท่าน  4,500 บาท / ท่าน 
7-11 กนัยายน 2559 18,888 บาท / ท่าน  4,500 บาท / ท่าน 
14-18 กนัยายน 2559 18,888 บาท / ท่าน  4,500 บาท / ท่าน 
21-25 กนัยายน 2559 18,888 บาท / ท่าน  4,500 บาท / ท่าน 
12-16 ตุลาคม 2559 18,888 บาท / ท่าน  4,500 บาท / ท่าน 

19-23 ตุลาคม 2559 21,888  บาท / บาท 4,500 บาท / ท่าน 
ในกรณีท่ีในคณะมีผูย้นืยนัการเดินทาง ครบ 15 คนข้ึน โดยการมดัจ าและส่งส าเนาพาสปอร์ต  

ก่อนเดินทาง 35 วนัขึน้ไป ทางบริษทัฯจะยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์เขา้ไป  
ซ่ึงทางประเทศไตห้วนัไดมี้ประกาศยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี ้ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเดก็ ซ่ึงราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจาก

สภาวะน ้ามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนี ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษนี ้ามันเพิม่ตามความเป็นจริง 

                             บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าน ้ามนัเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร และภาษีสนามบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)   

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาไต้หวนั 1,500 บาท ในกรณทีย่ื่นขอวซ่ีาแบบปกติ  
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
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 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

 ค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ 600 NTD ต่อคน (ลูกค้า) เด็กช าระทปิเท่าผู้ใหญ่ 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และ
หัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่
ถูกให้กบับริษทัทัวร์เท่าน้ัน 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ( ไม่นับรวมวนัเสาร์ 

อาทิตย์ และวนัหยุดราชการ )   

*** ยกเว้น วันหยุดช่วงสงกรานต์ มัดจ าท่านละ 15,000 บาท *** 
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการ
เดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้

หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ 
จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และ
ทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน  500 NTD / คน / วนั 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. การยกเลกิ 
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง  
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  
5.3 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
กต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาไต้หวนัส าหรับคนไทยเท่าน้ัน  ( ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั ) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทาง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2x2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือ
รูปพร้ินซ์จาก คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจ ิเท่าน้ัน ) 
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4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ สูติบตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกลุ ถา้มี  
5.  ส าเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง และ เลขท่ีบา้น  
6.  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ า ไม่ต ่ากวา่ 50,000 บาท (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ยอ้นหลงั 6 เดือน ทุกหนา้
ทุกแผน่  1 ชุด 
7. กรณีพนกังานบริษทั ตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน ระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ  
ใชต้วัจริงเท่านั้น (ต้องประทับตารยางบริษทัและมลีายเซ็นต์ของจริงเท่าน้ัน) ห้าม!!!!!สแกนสีและปร๊ินซ์ออกมาจาก
คอมพวิเตอร์โดยเด็ดขาด และ ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษแีละส าเนาบัตรประกนัสังคม  เพิม่เตมิ ณ วนัที่ 27 ส.ค.2558 
 8. กรณีเจา้ของบริษทั จะตอ้งมีหนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกินกวา่ 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออก ถึงวนัท่ีเดินทางใชต้วัจริงเท่านั้น 
 9. นกัเรียน 16 ปีข้ึนไป จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ - นกัเรียนอายนุอ้ยกวา่ 16 ปี จะตอ้งมีสมุด
รายงานผลการเรียน หรือ บตัรประจ าตวันกัเรียน  
10. ทะเบียนสมรส / มรณะบตัร ใบหยา่ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
11. บิดาหรือ มารดา ออกค่าใชจ่้ายใหแ้ต่ไม่เดินทางไปกบับุตรดว้ย จะตอ้งมีเอกสารของบิดามารดา ดงัน้ี 
- หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางฟอร์มจากสถานทูต  
- ถา้คนเดินทางอายตุ ่ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมีหนงัสือออกค่าใชจ่้าย / หลกัฐานการท างานของบิดาหรือมารดา / ส าเนาทะเบียนบา้น / 
ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน) / ทะเบียนสมรส / หนงัสือรับรองจากทาง
โรงเรียน /ส าเนาสูติบตัร 
12. ญาติออกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารคนท่ีออกค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย / เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ / หลกัฐานการท างานของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย / ส าเนาทะเบียนบา้น / 
 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน)ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้ 
13. บุคคลอ่ืนออกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารคนท่ีออกค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย / ระบุถึงความสัมพนัธ์ / หลกัฐานการท างานของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย / ส าเนาทะเบียนบา้น /  
ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน)ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้ 
14. กรณีเป็นแม่บา้นสามารถใชห้ลกัฐานการงาน ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน)ของสามีแทนได ้ 
15. ขา้ราชการ ใชใ้บลาจากตน้สงักดั พร้อมบตัรขา้ราชการ  
16. ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาดว้ย   
17. ในกรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติจีน (เล่มสีแดง) ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท าวีซ่าเขา้ไตห้วนัประมาณ 1 – 2 อาทิตย ์ทั้งน้ี
ตอ้งข้ึนอยู่กบัสถานทูตพิจรณา และจะตอ้งยื่นเอกสารดว้ยตนเองเท่านั้น 
18. ในการณีถือหนงัสือเดินทาง ต่างชาตจิีน (ต่างด้าวเล่มเหลือง) และหนงัสือเดินทาง ต่างชาตพิม่า ประเทศไตห้วนัปฏิเสธการ
เขา้ประเทศ จึงไม่สามารถด าเนินการในเร่ืองขอวีซ่าได ้
19. ในกรณีผูเ้ดินทางมีวีซ่าของประเทศ ญ่ีปุ่น อเมริกา ออสเตรเลยี แคนนาดา องักฤษ นิวซีแลนด์  และเชงเก้น เป็นแบบ 
MULTIPLE อยูภ่ายในเล่ม และวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ ทางสถานทูตไตห้วนัละเวน้เร่ืองการยื่นวีซ่า เพียงท่านลงทะเบียน    หนา้ 
WEB SITE ไดท่ี้ www.immigration.gov.tw และ PRINT หนา้วีซ่าท่ีท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใชใ้นการเดินทางได ้ 
(ลูกคา้ตอ้งกรอกขอ้มูลเอง เพราะเป็นขอ้มูลส่วนตวั)  

 
**เอกสารในการย่ืนวซ่ีาเข้าไต้หวนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยู่กบัประกาศของสถานทูตไต้หวนั** 
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หมายเหตุ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

ข้อควรระวงั : กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้า    ประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏเิสธการเดินทางของท่าน 
 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าไต้หวัน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................................................SURNAME................................................................. 
สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    
○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส
......................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์บ้าน......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกบัทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) ………………………………………………..……………….. 
รหัสไปรษณีย์ .............................................โทรศัพท์บ้าน.............................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
อเีมล์ส่วนตวัหรือบุคคลที่คุณรู้จกั ...................................................................................................... ..................................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)...................................................................................................................
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……………………………………………………………………….... 
....................................................................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร..................................... โทรศัพท์มือถือ ....................................... 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
ช่ือบิดา……………………………..........................นามสกลุ.............................................วนัเดือนปีเกิด.............................................. 
ช่ือมารดา………...............................………………นามสกลุ.............................................วนัเดือนปีเกิด.............................................. 
กรณีแต่งงานช่ือสามี-ภรรยา…………….....……….นามสกุล.............................................วนัเดือนปีเกิด............................................. 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม   อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com

