รหัสทัวร์ : THS3-CI-TW-30DEC17-3JAN18

วันที่

กําหนดการ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ–ไทเป (CI838 : 08.30-12.55)
พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง-ขึน้ ตึกไทเป 101(รวมค่ าขึน้ ตีก
ชมวิวชั้น 89)-ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต-เมืองเถาหยวน

X





HIGHNESS HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

2

เมืองเถาหยวน-DUTY FREE-อุทยานเย๋ หลิว่ วัดหลงซันซื่ อ-ร้ านขนมเหว่ ยเก๋อ
COUNTDOWN ปี 2018-เมืองเถาหยวน







HIGHNESS HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

3

เมืองเถาหยวน-อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-เจีย้ อี้







ORIENT LUXURY HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

4

เจียอี-้ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-ไทจง-เฟิ งเจี่ย
ไนท์ มาเก็ต







REVE TAICHUNG HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

5

ไทจง-ผูหลี-่ วัดจงไถฉานซื่ อ-ล่องเรื อชม
ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
(CI837 : 23.10-02.00+1)





X

*** กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ จํานวน 750 NTD/คน ***

รหัสทัวร์ : THS3-CI-TW-30DEC17-3JAN18
หมายเหตุ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ไต้ หวันยกเลิกการขอ
วีซ่าสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย ท่ านสามารถเข้ าไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่า
ทั้งนี้ สํ าหรับหนังสื อเดินทางข้ าราชการไทย (เล่มสี นํา้ เงิน) ต้ องทําการยื่นขอวีซ่าตามปกติ

 กําหนดการเดินทาง วันที่ 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561
วันแรก
05.30 น.
08.30 น.
12.55 น.
เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

วันทีส่ อง
เช้ า

กรุงเทพฯ-พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง-ขึน้ ตึกไทเป 101 (รวมค่ าขึน้ ตีกชมวิวชั้น 89)-ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
เมืองเถาหยวน
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 8 บริ เวณ ISLAND-S สายการบิน CHINA AIRLINE (CI)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิ รฟ้าสู่ นครไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI838 (มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน ซึ่ งเป็ นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่ ่ างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สเต็ก + สลัดบาร์
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ก้ ูกง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจี นโบราณ ที่ มี
ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งของลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์
มีอยูท่ ี่นี่จาํ นวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่ ง
หนึ่ งชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือนไม่ว่าจะเป็ นภาพวาดเครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องทองสําริ ด
ต่ า งๆ เหมาะมากกับ ท่ า นที่ ช อบโบราณวัต ถุ แ ละงานศิ ล ปะ ไม่ ว่ า จะเป็ นเครื่ อ งถมของจี น หรื อ
Cloisonné หรื อการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็ นเทคนิคที่แวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้ าํ ค่า
โดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็ นรูปผักกาดขาวทีม่ ีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงาม
วิจิตรเป็ นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้ น” “งาช้ างแกะสลัก 17 ชั้ น” ที่มีชื่อเสี ยง แม้ แต่ ตรา
ลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ ก็อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ จากนั้นนําท่านสัมผัสสัญลักษณ์
แห่งเมืองไทเป ตึกไทเป 101 (รวมค่ าขึน้ ตึกชมวิวชั้น 89 ) มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบ
โดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชีย
ตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตาม
ขนบธรรมเนี ยมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ าํ ยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้าย
ปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน จากนั้นนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ งซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้
ท่านซื้อสิ นค้าพื้นเมือง อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
พักที่ HIGHNESS HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เมืองเถาหยวน-DUTY FREE-อุทยานเย๋ หลิว่ -วัดหลงซันซื่ อ-ร้ านขนมเหว่ ยเก๋อ-COUNTDOWN
ปี 2018-เมืองเถาหยวน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ

รหัสทัวร์ : THS3-CI-TW-30DEC17-3JAN18
เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
คํา่
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...SEAFOOD เย๋ หลิ่ว
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มี
ลักษณะพื้นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโขดหิ นงอก
เป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่
โลก จากนั้นนําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลงซันซื่ อ หรื อ "วัดเขามังกร" เดิมสถานที่ต้ งั ของ
วัดมีชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย" (艋舺) ปัจจุบนั ถูกเรี ยกว่า "เขตวัน่ หัว" (萬華) ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของความ
เจริ ญของเมืองไทเปเมื่ออดีต จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ที่ ร้ านขนม
เหว่ ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ร่ วมนับถอยหลัง COUNTDOWN ถอยหลังเข้ าสู่ ศักราชใหม่ ปี 2018 ไปพร้อมๆ กับทุกคนทัว่ โลก
ร่ วมเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง)
พักที่ HIGHNESS HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เมืองเถาหยวน-อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค-เจีย้ อี้
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าํ ของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดี
ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3
ปี โดยสร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2523
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั้นนําท่านเดินทางสู่ เมื องเจียอี้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง) เพื่อพักผ่อนเตรี ยมเดินทางสู่
อุทยานอาหลีซานในวันรุ่ งขึ้น
หมายเหตุ : สํ าหรับท่ านทีเ่ มารถ แนะนําให้ ทานยาแก้เมาช่ วงเวลานี้
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ORIENT LUXURY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เจียอี-้ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน-ไทจง-เฟิ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซานในเขตเมื องเจี ยอี้ ซึ่ งเป็ นอุทยานที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของ
ไต้หวัน อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุทยานฯที่ มีความสวยงามมาก นําท่านเปลี่ ย น
บรรยากาศ นัง่ รถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือได้ว่าเป็ นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน
3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มดํากับธรรมชาติของต้นสนสู งสันที่มีอายุกว่าพันปี
ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยูม่ ากตลอดสอง
ข้างทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของ
มณฑลไต้หวัน จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดิ นมี ร้านค้าครบครั น
จําหน่ ายสิ นค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อหาสิ นค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...สุ กี้ ชาบู ชาบู
พักที่ REVE TAICHUNG HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่
23.10 น.
02.00+1 น.

ไทจง-ผูหลี-่ วัดจงไถฉานซื่ อ-ล่องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยูท่ างภาคกลางของไต้หวัน เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่
สําคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยูท่ ี่สุดในไต้หวัน จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่ อ วัดนี้ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนสถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของ
โลกรองจากนครวาติกนั และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็ นวัดที่มีการออกแบบให้ทนั สมัยที่สุดใน
ไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสู ง 150 เมตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบ
กับมีทศั นี ยภาพของนํ้าและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรื อเข้าไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ นําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั
เชิญมาจากชมพูทวีป นําท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพ
เจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูด่ า้ นหน้าวัด ซึ่งมี
มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิ รฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI837 (มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.......    
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ************
     ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา     
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป *** )

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต่ ้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**
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ไต้ หวัน ขึน้ ตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN
5 วัน 4 คืน (CI)
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่ านั้น)
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่
ท่ านละ

37,799 บาท

8,000 บาท

(ไม่ มีราคาเด็ก)

ราคาพิเศษไม่ รับจอยแลนด์ และไม่ มรี าคาเด็ก
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจากสภาวะ
นํ้ามันโลกที่มีการปรั บราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่ ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือ
ผลประโยชน์ ข องผูเ้ ดิ น ทางเป็ นสํา คัญ (ราคาดัง กล่ า วข้า งต้น สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื้ อประกัน การเดิน ทางเพื่ อให้ ค ลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อํานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
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อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม

 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าไต้ หวัน (หมายเหตุ : ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ไต้ หวันยกเลิกการขอ





วีซ่ า สํ า หรั บ หนั ง สื อ เดิ น ทางไทย ท่ า นสามารถเข้ า ไต้ ห วัน โดยไม่ ต้ องขอวีซ่ า ทั้ ง นี้ สํ า หรั บหนั ง สื อเดิ น ทาง
ข้ าราชการไทย (เล่มสี นํา้ เงิน) ต้ องทําการยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

 ค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 750 NTD ต่ อคน (ลูกค้ า) เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่
 ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิม่ 700NTD/ท่ าน/ทริป

 ค่ า VAT 7 %
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศไต้ หวัน (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศไต้ หวันนตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
รายละเอียดเกี่ ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กบั คนไทยและคนบรู ไน จาก
มาตรการยกเว้น วีซ่าเข้าประเทศไต้ห วัน ให้กับคนไทยและคนบรู ไน ผูท้ ี่ ประสงค์จะพํานัก ระยะสั้น ใน
ประเทศไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ
ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศ
ไต้หวัน
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางที่ไม่มีตราประทับ
อย่างน้อย 3 หน้า
2. กิ จ กรรมใดๆที่ จ ะกระทํา ในประเทศไต้ห วัน นจะต้อ งไม่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ข ดั ต่ อ กฎหมาย และเข้า ข่ า ย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 30 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศไต้หวัน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน ( ไม่ นับรวมวัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจํา
แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรื อ
ขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไป
แล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
2.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู ้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มัน
เชื้อเพลิง และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
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4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 500 NTD / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 15,000 บาท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
7. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
8. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจํานวนที่บริ ษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
9. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
10. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ น
กรณี ไป
11. กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
12. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดิ นทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
13. กรณีผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รหัสทัวร์ : THS3-CI-TW-30DEC17-3JAN18
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น

9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย
การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 หากท่านถอนตัวก่ อนรายการท่องเที่ ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
 บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้ หวันสํ าหรับหนังสื อเดินทางราชการไทย
1.หนังสื อเดินทาง (Passport)
 ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่าน
ที่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางเล่ ม เก่ ากรุ ณ านํามาประกอบการยื่น วี ซ่ าด้ว ย เพื่ อ ความ
2 นิว้
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2.รูปถ่ าย
 รูปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว้ จํานวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้
ั ว
่ นใบหน้า
สดส
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
80 %
3.หลักฐานการเงิน
 สําเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงิน
ฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปัจจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง หรื อ
รายการเดินบัญชี (Statement)ย้อนหลัง 6 เดือนกรุ ณายืน่ ขอจากธนาคารโดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
 หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน
5.สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
6.สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่า ทีม่ ีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ไม่ ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทํางาน
- กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ า ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้ง
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
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เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าไต้ หวัน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................SURNAME....................................................
สถานภาพ
○โสด
○ แต่ งงาน
○ หม้ าย
○ หย่ า
○ จดทะเบียน ○ ไม่ ได้ จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................................
....................................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทร.........................................โทรศัพท์ มือถือ .............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)............................................................................
………………………..รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์ บ้าน...........................โทรศัพท์ มือถือ.............................
อีเมล์ส่วนตัวหรื อบุคคลทีค่ ุณรู้จัก .....................................................................................................................................
ชื่ อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................
………………………………………………………………………….……ตําแหน่ งงาน.............................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)………………………………………………….………
...........................................................................................................................................................................................
....................................รหัสไปรษณีย์ ...........................โทร......................................... โทรศัพท์ มือถือ............................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่อบิดา…………………………..................นามสกุล............................................วันเดือนปี เกิด.....................................
ชื่อมารดา………............................…..……นามสกุล.............................................วันเดือนปี เกิด....................................
กรณีแต่ งงานชื่อสามี-ภรรยา………...……. นามสกุล.............................................วันเดือนปี เกิด....................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)

