
 
 
 
 
 
 

 
 

TAIWAN 3 อทุยาน ครบไฮไลทไ์ตห้วนั  EVA 
6 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• ไฮไลท.์... 3 อทุยานชื�อดงัของไตห้วนั เที�ยวพรอ้มกนั .... ในราคาสบายกระเป๋า 
• อลงัการอทุยานภเูขาหนิออ่น  ..  อทุยานทาโรโกะ เมอืงฮวัเหลยีน 
• ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลี�ซนั ... 
• ชมความงามธรรมชาตทิี�อทุยานเยห๋ลิ�ว 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• อาบนํ �าแรบ่รรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั 
• ชมสมบตัลิํ �าคา่ที�พพิธิภณัฑก์ูก้ง ... ประวตัศิาสตรจ์นียาวนานกวา่ 5,000 ปี 
 
 

          กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที�  1 – 6 , 16 – 21 , 21 – 26 กย. 61 / 5 – 10 ต.ค. 61 25,900.- 

วนัที�  7 – 12 , 8 – 13 ตค. 61 26,900.- 

วนัที�  10 – 15 , 12 – 17 พย. 61  25,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  X X X  

2 

ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) BR206 01.45-06.35  - วัดจงไถ่ถาน 

เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา - วัดพระถังซมัจั�ง 

– วัดเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี�  

O O O 
ROYAL CHIAYI HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

3 อุทยานอาหลี�ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั�งรถไฟโบราณอาหลี�ซัน – O O O EASTERN HOTSPRING   

 ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 24,900.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

เมอืงเถาหยวน – Gloria Outlet – อาบนํ�าแร ่ หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เดนิทางไทเป-Germanium Power-ตกึไทเป101-(ไมร่วมชมววิชั �น

89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็-วัดหลงซาน-นั�งรถไฟ TRA สูฮ่วั

เหลยีน-เขา้ที�พัก 

O O O 
LEA LEA GARDEN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อทุยานทาโรโกะ-นั�งรถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปปิ�งเคก้พาย

สบัปะรด-  พพิธิภณัฑก์ูก้ง-ซื�อหลนิไนทม์ารเ์กต็ 
O O X 

ASIA PACIFIC HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

หมูบ่า้นจิ�วเฟิ�น-อทุยานเยห๋ลิ�ว-รา้นคอสเมตคิ-ชอ้ปปิ�งซเีหมนิตงิ-

ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

BR205 20.45-23.30  

O O X  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1:  วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.00 น. 
คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวมนํ�าหนักกระเป๋า 
30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ�นเครื�อง 

 

วนัที� 2:  
ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) BR206 01.45-06.35 -หนานโถว-วดัจงไถถ่าน - วดัเห

วนิหวู ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง – เมอืงเจยีอี� 

01.45 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เที�ยวบนิที� BR206   

(มอีาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง) 

06.35 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง (เพื�อ

ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  รับประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+เครื�องดื�ม) 

 

จากนั�นนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที�ใหญ่ที�สุดของไตห้วัน ที�ไม่มทีางออกสู่

ทะเล ซึ�งเป็นจดุศนูยก์ลางของไตห้วัน หรอืเรยีกวา่สะดอืของเกาะไตห้วันก็ได ้นําทา่นนมสัการสิ�งศักดิ�สทิธิ� 

ณ วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนี�เป็นวัดที�ก่อสรา้งขึ�นจากพลังแรงศรัทธา

เลื�อมใสของเหลา่ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนที�รว่มกนับรจิาค รว่มลงแรงลงใจใหก้ับพุทธศาสนา ทั �งยงัเป็น

มหาวทิยาลัยสงฆ์ที�มหีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�ทันสมัยที�สุดแห่งหนึ�งใน

ไตห้วัน    จากนั�นนําท่านกราบไหวส้ ิ�งศักดิ�สทิธิ�ที� วดัเหวนิหวู ่

เชน่ ศาสดาขงจื�อ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้

แหง่ความซื�อสตัย ์และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอื

ที�เรารูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที�มีชื�อเสียงมากในดา้น

ความรักที�วัดหลงซานไทเป วัดนี�ถอืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพ

เจา้สําคัญที�ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาที�

วัดนี� ส ิ�งที�น่าสนใจยงัไมห่มดแค่นี�ยงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ที�ตั �ง

อยูห่นา้วัด ซึ�งมมีลูค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่ารไ์ตห้วันเป็น

ฉากหลัง ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กีดว้ย    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ�าจดืที�เกดิขึ�นตามธรรมชาตทิี�ใหญ่ที�สดุของ

ไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี�จะมรีูปร่าง

ครึ�งบนเหมอืนพระอาทติย ์ครึ�งลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สี�ยวที�

กําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ที�ดีมมีังกร

ลอ้มรอบ พื�นที�บรเิวณนี�ถอืว่าเป็นจดุรับพลังมงักรที�สมบรูณ์

ที�สุดของไตห้วัน   นําท่านนั�งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของ

คณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี� 

จากนั�นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั�ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) 

ของพระถังซมัจั�ง ที�อัญเชญิมาจากชมพทูวปีและยังเป็นจุด

ชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมที

สวยที�สุดของทะเลสาบสุรยิัน จันทรา นําท่านเดินทาง

ตอ่ไปยงั เมอืงเจยีอี� เมอืงคอ่นไปทางใตข้องไตห้วัน 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

       นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  ROYAL CHIAYI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3:  
อทุยานอาหลี�ซนั – น ั�งรถไฟโบราณอาหลี�ซนั – เมอืงเถาหยวน – GLORIA OUTET – 

อาบนํ �าแร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางขึ�นสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลี�ซนั ที�มคีวามสงูจากระดับนํ�าทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลา

นั�งรถขึ�นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางที�ว ิ�งขึ�นเขาสงูไปเรื�อยๆ ท่านจะไดช้มววิภเูขาสงูเรยีงรายกัน

ไตต่ัวกนัสลับกบักอ้นเมฆเป็นววิที�น่าตื�นตาตื�นใจยิ�งนัก เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอาหลี�ซนั เป็นอทุยานที�มคีวาม

สวยงามและมชีื�อเสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน นําท่านเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึ�นลงไลร่ะดับ

แบบขั �นบันไดสลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่า

สนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแหง่นี�มี

อายมุากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพรอ้ม

กับเดินชวิกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได ้

อย่างเต็มที� จากนั�น นําท่านนั�งรถไฟโบราณ 

เสน้ทางรถไฟสายอาลซีนัที�ญี�ปุ่ นมกีารสรา้งขึ�น

ตั �งแต่ ค.ศ.1912 ในสมัยที�ยังปกครองไตห้วัน 

เพื�อใชเ้ป็นเสน้ทางลําเลียงไมส้นใหญ่บนเขา

อาหลี�ซันลงมายังพื�นที�ดา้นล่าง เสน้ทางรถไฟ

สายนี�สูงเป็นอันดับที� 13 ของโลก และสูงเป็น

อนัดับ 2 ของเอเชยี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนอาหลี�ซนั) 



 
 
 
 
 
 

 
 

 นําท่านสู่ เดนิทางสู่ เมอืงเถาหยวน เพื�อชอ้ปปิ� ง

สนิคา้แบรนดเ์นมที� GLORIA OUTLET เป็น OUT 

LET MALL ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ทั �งหมด 285 รา้น 

สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ี�เหล่านักชอ้ปปิ�งรูจ้ักกันอยู่

แลว้ เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, 

Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, 

Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, 

Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื�นๆ อีกมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ที�ถูกกว่าราคาตลาด

ทั�วไปกว่า 35% – 70%เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังชั �นนําของโลกสนิคา้แบรนดท์ี�คุณชื�นชอบในราคา

พเิศษสดุๆ  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 

      นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  EASTERN HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมื�อยลา้กบัการอาบนํ �าแรแ่บบบรรยากาศสว่นตวัภายใน

หอ้งพกั** 

 

 

วนัที� 4:  
ไทเป – Germanium Power – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึ�นชมววิช ั�น89) – อนสุรณ์สถาน
เจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน – น ั�งรถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วัน (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) ท่านแวะชอ้ปปิ� งรา้น 

Germanium ที�ข ึ�นชื�อเรื�องสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที�ประกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเนี�ยม ที�มี

คุณสมบัต ิทําใหเ้ลือดลมเดนิดีขึ�น เพิ�มความกระปรี�กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถงึปะการังแดง 

ปะการังนํ�าลกึที�เป็นอญัมณีลํ�าค่าที�หายากซึ�งมอียูไ่มก่ี�ที�ในโลก นําทา่นถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ที�ปัจจบุัน

ถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไมม่รีูปคู่กบัตกึไทเป 101 นั�นแปลวา่ ทา่นมายัง

ไมถ่งึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี�แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นี�ตกึ

ที�มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 660 ตันที�ชว่ยถว่งสมดุลของตัวตกึไว ้

และช่วยการสั�นสะเทือนเวลาที�เกดิแผ่นดนิไหวและในอดีตยังเคยสูงที�สุดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคง

ความเป็นที� 1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ี�เร็วที�สดุในโลก(ไมร่วมค่าขึ�นลฟิทท์ี�เร็วที�สดุในโลกเพื�อขึ�นจุดชมววิชั �น 89 

ราคา 600 NTD)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนสูกุ ี�สไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 

 นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ที�สรา้งขึ�นเพื�อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาในการ



 
 
 
 
 
 

 
 

สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื�นที�ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบ

ไปดว้ย 2 สว่นที�สําคัญคอืหอ้งแกลลอรี�รปูภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ 

ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจียงนั�นเอง ภายในหอ้งนี�ไม่ไดม้แีค่รูปภาพเท่านั�นที�เล่า

เรื�องราวชวีประวัตขิองท่านทั �งสองแต่ยังมขีา้วของเครื�องใช ้เสื�อผา้ รถยนตก์ันกระสุนประจําตําแหน่งที�จัด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื�องราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ�ง

เหล่านี� และอกีหนึ�งสว่นที�สําคัญคอืบรเิวณชั �น 4 จัดแสดงรูปปั�นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีง

ไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลี�ยนเวรของเหลา่หทารที�แสดงความเคารพและภักดตี่อท่าน

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ จากนั�นนําท่านสู ่วดัหลงซานซื�อ หรอื “วัดมงักรภเูขา” เป็นวัดเกา่แกท่ี�สรา้ง

ขึ�นในปี ค.ศ. 1738 ซึ�งถอืไดว้า่เป็นวดัพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุในไตห้วันก็วา่ได ้ภายในวัดแหง่นี�เต็มไปดว้ยรปูแบบ

ของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมที�ประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจา้ที�ไดส้รา้งไว ้

อยา่งวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืที�หาไดย้ากในปัจจุบนั  ในแตล่ะวันก็จะมพีุทธศาสนกิชนจากทั�วทุกมมุโลกมา

เคารพสกัการะไมข่าดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน โดยการนั�งรถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) 

       นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  LEA LEA GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

วนัที� 5:  
อทุยานทาโรโกะ - น ั�งรถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปปิ� งเคก้พายสบัปะรด -  พพิธิภณัฑก์ู ้

กง – ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้สู ่อุทยานทาโรโกะ ซึ�งเป็นอุทยานที�ใหญ่เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาตทิั �งหมด

ของไตห้วัน  ที�มอีาณาเขตครอบคลุมพื�นที�สามเมอืง ไดแ้ก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง เป็น

ลักษณะถนนที�ตัดลัดเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหบุเขาหนิออ่น ที�นี�ถอืวา่เป็นสถานที�เที�ยว

ที�ทา่นตอ้งมาเห็นดว้ยตัวทา่นเองเพราะหากทา่นดเูพยีงรปูจากรปูถ่าย ทา่นจะไมเ่ห็นถงึความอลังการ

และยิ�งใหญข่องอทุยานทาโรโกะไดเ้ลย ยิ�งทา่นไดช้มววิที�นี�แบบมมุ bird eye view 360 องศา ทา่น

ถงึจะเก็บไดค้รบทกุความรูส้กึของการมาเยอืนอทุยานทาโรโกะ                           

*** หมายเหต ุหากอุทยานปิดเนื�องจากเกดิภยัธรรมชาต ิ หรอืประเมนิสถานการณ์แลว้ไม่

ปลอดภยัทางบรษิทัทวัรจ์ะเปลี�ยนเสน้ทางในการเที�ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดยคํานงึถงึ

ความปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั ***   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

 เดนิทางกลับสู่ไทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) ถงึไทเปนําท่านเลอืกซื�อ

ของฝาก ที� รา้นพายสับปะรด ที�ถอืว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาติ

เลยก็วา่ไดแ้นะนําใหท้่านซื�อเป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพื�อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, 

เห็ดทอด เป็นตน้) เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิูก้ง หนึ�งในพพิธิภณัฑอ์นัดับตน้ๆ ของโลก เป็น

สถานที�รวบรวมศลิปวัตถโุบราณที�มคี่ามหาศาล อายกุว่า 5,000 ปี จากยคุหนิใหม ่จนถงึสมัยราชวงศ์

ชงิ ในตอนตน้ศตวรรษ ที� 20 ศลิปวัตถุมคี่าดังกล่าว ประกอบดว้ย เครื�องเคลอืบ เครื�องทองเหลอืง 

หยก งานแกะสลัก ภาพวาด และงานเขียน

ลายมือ  รวมกว่า  650,000 ช ิ�น  รูป แบบ

ภายนอกจําลองจากพระราชวัง กูก้งของเมอืง

ปักกิ�ง มีการจัดแสดง ศิลปวัตถุ อย่างเป็น

หมวดหมู ่อาท ิเครื�องทองเหลอืง เครื�องเซรา

มกิ งานศลิป์ และ งานเขียนลายมอื สถานที�

แห่งนี�เป็นที�ๆเราสามารถเรยีนรูค้วามสัมพันธ์

ระหว่างประวัตศิาสตรก์ับศลิปะจีน นอกจากนี� 

ยงัจัดแสดง งานศลิปะร่วมสมัย ทางเขา้ที�ทา่น

เขา้สูพ่พิธิภณัฑค์อืความงดงาม  

นําทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาดซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดที�มี�ช ื�อเสยีงที�สดุของไทเป ในดา้นอาหาร
ทอ้งถิ�นของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิ�น
เลยทเีดยีว และยงัมสีนิคา้พื�นเมอืง สนิคา้แฟชั�นวัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายี�หอ้ตา่ง ๆ ที�ใหไ้ดช้อ้ปปิ�งกนั
แบบจใุจ 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัย ...เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง 

           นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม  ASIA PACIFIC  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที� 6:  
ไทเป – หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิ� น – อทุยานเยห๋ล ิ�ว – รา้นคอสเมตคิ – ซเีหมนิตงิ – ไตห้วนั 

(สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ BR205 20.45 – 23.30 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่  หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ระหว่างทางก่อนขึ�นเขาไปยังหมู่บา้นจิ�วเฟิ� นท่านจะไดเ้ห็น

เสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วันที�สรา้งขึ�นในสมัยราชวงศ์ชงิ  ในอดตีที�จ ิ�วเฟิ�นเป็นแหล่งเหมอืง

ทองที�มชี ื�อเสยีงตั �งแตส่มยักษัตรยิก์วงสวี�   สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทอง

ที�นี� แต่ในยคุปัจจบุันนี�ที�หมูบ่า้นจิ�วเฟิ�นเป็นหมูบ่า้นที�มกีารขายของพื�นเมอืง ทั �งขนมพื�นเมอืง อาหาร 

และของฝากแบบพื�นเมอืงหรอืที�เราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันนั�นเองและที�นี�ยัง

มโีลเกชั�นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานที�ถ่ายทําซี

รี�ยเ์กาหล ีซรีี�ยไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชั�นของญี�ปุ่ นที�ฉายทั�วโลกอยา่งเรื�อง SPIRITED AWAY  ทํา

ใหผู้ค้นทั�วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ�วเฟิ�นจากการต์นูเรื�องนี�และกลายเป็นสถานที�เที�ยว

ยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึ�งของไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไป



 
 
 
 
 
 

 
 

หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� นตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลี�ยนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิ�นข ึ�นและลง

เหมอืนคนทอ้งถิ�น ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิ�นและเพิ�มประสบการณ์การน ั�ง

รถเมลข์องไตห้วนั ***   นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิ�ว อทุยานแหง่นี�ตั �งอยูท่างสว่น

เหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื�นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ�าทะเลและลม

ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิน่าตื�นตาทีเดียว 

โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซ ึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... เมนอูาหารทะเลเยห๋ลิ�ว 

 ท่านแวะชม รา้นเครื�องสําอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื�องสําอางชื�อดังของไตห้วัน 

มากมายหลายแบรนด ์ที�ทา่นสามารถซื�อเป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ใหท้า่นได ้    ชอ้ปปิ�งยา่น ซี

เหมนิตงิ ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�ยอดนิยมที�สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับ

เมืองไทยคือสยามสแควร์ไตห้วัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วัน ดา้นในมี

หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทั �งเสื�อผา้และรองเทา้กี�ฬายี�หอ้ต่าง ๆ ยังมสีนิคา้ยี�หอ้ทอ้งถิ�นใหเ้ลอืกซื�อ 

แต่ที�นี�ไม่ไดม้ีแค่ส ินคา้ชอ้ปปิ� งอย่างเดียว ยังมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือก

รับประทาน แนะนําว่าพลาดไมไ่ดก้ับเมนู นํ�าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึ�งตน้ตํารับ

ของเมนูนี�อยูท่ี�ซเีหมนิตงินี�เอง      

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัย ...เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

20.45 น. 
อําลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดย
เที�ยวบนิที� BR205  (มอีาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง) 

23.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : 3 อทุยาน ครบไฮไลทไ์ตห้วนั 6 วนั 4 คนื EVA (BR) 
 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 



 
 
 
 
 
 

 
 

ทา่นละ 

1 – 6 กนัยายน 2561  25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,500.- 15,400.- 

16 – 21 กนัยายน 2561  25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,500.- 15,400.- 

21 – 26 กนัยายน 2561  25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,500.- 15,400.- 

5 – 10 ตลุาคม 2561 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,500.- 15,400.- 

7 – 12 ตลุาคม 2561 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,000.- 15,400.- 

8 – 13 ตลุาคม 2561 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,000.- 15,400.- 

10 – 15 พฤศจกิายน 2561 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,500.- 15,400.- 

12 – 17 พฤศจกิายน 2561  25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,500.- 15,400.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที�ยวกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื�นเมอืงใหน้กัทอ่งเที�ยว

ท ั�วไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพื�นเมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึ�งจําเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนื�องจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที�ยวทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ั�งสิ�นและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัที�มกีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิข ึ�นจากท่านเป็น

จํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ  

รวม 1,200 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกนํ �าดื�มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง เพื�อเช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั �งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที�ยวบนินั�นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6. รวมนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดนํ้�าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 



 
 
 
 
 
 

 
 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 1,200 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื�นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื�นวซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 5-7 วัน

ทําการ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ที�เกดิขึ�นตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด) 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 

 
 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�

อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั �ง มเิช่นนั�น

ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

**สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขั �นตอนการผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและไตห้วัน ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�

เทา่นั�นลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


