
 

 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24936 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

• บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไตห้วนั) เดินทางโดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ ไตห้วนั (IT) 
ฟรีน ้ำหนักกระเป๋ำขำไป 20 กโิลกรัม และขำกลบั 20 กโิลกรัม 
ไฟล์สวย  ไม่เสียเวลำเท่ียวกันแบบเต็มวัน  ไม่ต้องรีบ 

• โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้ เถาหยวน 1 คืน ไทเป 2 คืน 
• ไตห้วนั ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  วดัพระถงัซมัจัง๋ วดัเหวินหวู่ 
• โรงงานพายสับปะรด   
• อิสระท่องเท่ียวไดอ้ยา่งจุใจ  



 

 
วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน    - - 
Taoyuan Hedo Hotel  
หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัสวนกวง(พระถงัซมัจัง๋ ) 
–วดัเหวินหวู่-โรงงานพายสับปะรด 

✓ ✓ - 
Hotel Papa Whale  
หรือระดบัเทียบเท่า 

3 อิสระท่องเท่ียว ( ตัว๋รถไฟ One day Metro Pass ) ✓ - - 
Hotel Papa Whale  
หรือระดบัเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเท่ียว-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ ✓ - - – 

 

 
 
 
 
16.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ     

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช้ัน  เคำน์เตอร์ สำยกำรบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (IT) โดยมีเจา้หน้าท่ีจาก
บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

19.20 น . ออกเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวนประเทศไตห้วนั โดย สำยกำรบินไทเกอร์แอร์เท่ียวบินท่ี IT505 
 

 
 
 
00.10 น.  เดินทางถึงสนำมบินเถำหยวนประเทศไต้หวัน 

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
 (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรไตห้วนั พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแลว้  
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  Taoyuan Hedo Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ 

เดือน ตุลำคม 65 
19-22 ตุลำคม 2565 17,888.- 

26-29 ตุลำคม 2565 16,888.- 
พกัเดี่ยว 4,900 .- 

วันที่สอง         สนำมบินเถำหยวน – โรงแรม 
 

วันแรก      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ–สนำมบินเถำหยวน   



 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

น าท่านแวะ ชิมชำอูหลง ท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย ละลายไขมนัและเป็นของ
ฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั้ นน าทุกท่าน ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบสุริยันจันทรำ  ซ่ึงมีความงดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงการท่องเท่ียว
ไตห้วนัไดก่้อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้ าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดับ 600–2000 เมตร มี
ความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระ
อาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั–จนัทรา”  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

 
 
จากนั้นน าท่าน นมัสกำรอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965 
หลงัจากนั้นน าท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่ง
ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์  
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงำนพำยสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดังของไตห้วนั มีรสชาติกลม
กล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ทุกท่านจะไดช้มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดช่ือดงั จนถึงขั้นตอนการ
ท าขนมรสเลิศ ขนมพายสับปะรดดว้ยตวัทุกท่านเอง ให้ท่านไดท้่านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตห้วนั เค้ก
ไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย   

 
ค ่ำ           อสิระอำหำรเย็น  

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั Hotel Papa Whale หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

 
 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 

สถำนท่ีท่องเท่ียวแนะน ำ  
ตึกไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลก
อีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ ้มขนาดใหญ่หนักกว่า  900 ตัน ท าหน้าท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผน่ดินไหวและน าท่านขึ้นลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  
เยือนแหล่งช้อปป้ิง และแหล่งชิมอาหารเลิศรสมากมาย ท่ี ตลำดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  “สยำมส
แควร์เมืองไทย” มีทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง เร่ิมตน้น า
ท่านชิม ร้ำนไก่ทอด HOT – STAR  ไก่ทอดช้ินโต (ใหญ่เท่าหน้า) เป็นร้านไก่ทอดท่ีตอนน้ีใครมาเท่ียว
ไตห้วนัก็ตอ้งมาชิม และไฮท์ไลท์อีกอย่างหน่ึงนั่น คือ บะหมี่อำจง น าท่านต่อคิวเพื่อลิ้มรสบะหม่ีช่ือดัง 
บะหม่ีอาจงจะมีลกัษณะของน ้ าซุปท่ีขน้ๆคลา้ยๆกบักระเพาะปลาเสริมรสชาติดว้ยจ๊ิกโฉ่วจะไดร้สชาติท่ีลง
ตวัมาก จะเห็นได้ถึงผูค้นท่ียอมต่อแถวเพื่อซ้ือกัน แต่ถึงจะมีการต่อแถวก็ไม่ตอ้งกังวล เพราะร้านน้ีเขามี
พนักงานมากพอท่ีจะท าให้ไม่ตอ้งรอนาน ณ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มี
ลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม มีอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง น่าท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 
หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองค าท่ีมีช่ือเสียงแต่หลงัจากประเทศญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้
ครอบครองไตห้วนัและสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดส้ิ้นสุดลง ทุกท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศหมู่บา้นโบราณ
อาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อมของท่ีระลึกน่ารักๆตลอดทาง น าท่านชิม ขนมพื้นเมืองสุดแสนอร่อย “ไอติมโรตี
ถั่วตัด”   

ค ่ำ  อสิระอำหำรเย็น 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั Hotel Papa Whale หรือระดับเทียบเท่ำ 

วันที่สำม       อสิระท่องเที่ยว ( ตั๋วรถไฟ One day Metro Pass ) 
 



 

 
 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม(อำหำรเช้ำ/ -/-) 
15.30น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันเท่ียวบินท่ี IT 505 
18.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,สำยกำรบิน, 
กำรจรำจร และวันหยุดช่วงเทศกำล เป็นต้นท้ังนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้ำเป็นส ำคัญ*** 

โปรดทรำบเง่ือนไขต่ำงๆ ดังนี:้ 
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรำยกำรทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตัวกำรเดินทำง 
 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 

ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน  

 ขาไปท่านละ  20 กก.  ขากลับท่านละ 20 กก 
8. ค ่า ไกด ์ท ้องถ ิ ่นนำท ่านท ่องเท ี ่ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค ่าห ัวหน ้าท ัวร ์นำท ่านท ่องเท ี ่ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  

–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง1,000,000
บาท 

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )  
 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่ง
เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2.    ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 800 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 
ท่าน 
3.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)  
4.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด  

(ปกติ 20 กก.) 
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่าง
ด้าว3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯ
จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้อง
ทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

6.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้
ชำระด้วยตนเอง) 

7.  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตไทยที่ต้องการอยู่เกิน 30 วัน  
8.  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการต้องทำวี

ซ่าทุกกรณี) 
 
 
 

วันที่ส่ี     อสิระท่องเที่ยว - สนำมบินเถำหยวน-กรุงเทพฯ 



 

เง่ือนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช ำระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทางและแนบส ำเนำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อน
หมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป–กลบั) 

4. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่ เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมำยเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  25 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ำท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน 
9. รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ้ำมัน ณ ปัจจุบันหำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ้ำมันปรับสูงขึน้บริษัทฯ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ้ำมันตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 



 

 
เร่ือง กำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศไต้หวันให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ.2559 

ทางรัฐบาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นใน
ประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และสามารถพ านกั
ในประเทศไตห้วนัได ้30 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านักในประเทศไตห้วนัเกิน 30 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าตามปกติ) 

หมำยเหต*ุ**กรณีผู้เดินทำงถือหนังสือเดินทำงข้ำรำชกำรไทยเล่มสีน ้ำเงินยังต้องขอวีซ่ำเข้ำเมืองปกติ*** 
 
เอกสำรในข้ันตอนกำรตรวจเข้ำเมืองเพ่ือยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวัน มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนัได ้ 

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวัน (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศไต้หวันด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่มำกกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 30วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
  



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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