
 

WONDERFUL JAPAN
เททที่ยว 2 ประเทศ ไตต้หววัน - ญทที่ปปปุ่น

ไทเป - ฮอกไกโด
6 ววัน 5 คคืน

ไฮไลทท
- บบินครวัรั้งเดทยวเททที่ยวสปดคปต้ม 2 ประเทศ ไตต้หววัน - ญทที่ปปปุ่น
- เยคือนดบินแดนแหปุ่งเกาะเหนคือ “ฮอกไกโด” สถานททที่ทปุ่องเททที่ยวยอดนบิยมของประเทศญทที่ปปปุ่น
- นวัที่งกระเชต้าขขรั้นภภเขาไฟอปสข ชมวบิวทะเลสาบโทยะและภภเขาไฟโชวะชบินซวัน ในมปมมองแบบ 360 องศา
- ชมความนปุ่ารวัก ฉลาด แสนรภต้ ของหมทสายพวันธ ปทนนรั้าตาล ณ ศภนยทอนปรวักษทพวันธปทหมทโชวะชบินซวัน
- เยคือนพบิพบิธภวัณฑทเบทยรทซวัปโปโร พบิพบิธภวัณฑทเบทยรทแหปุ่งแรกแหปุ่งเดทยวของญทที่ปปปุ่น 
- ชมประววัตบิความเปป็นมาและขวัรั้นตอนการผลบิตชป็อกโกแลตแสนอรปุ่อย ณ SHIROI KOIBITO PARK 
- ยต้อนรอยประววัตบิศาสตรทชาตบิจทน ณ พบิพบิธภวัณฑทแหปุ่งชาตบิกภต้กง
- ชมความมหวัศจรรยททางธรรมชาตบิททที่สวยงาม ของอปทยานแหปุ่งชาตบิเยปุ่หลบิที่ว
-ผปุ่อนคลายกวับการแชปุ่นนรั้าแรปุ่ธรรมชาตบิ ของทวัรั้ง 2 ประเทศ
-พบิเศษ !! อบิที่มอรปุ่อยไมปุ่อวัรั้นกวับบปฟเฟปุ่ตทปบิรั้งยปุ่างอาหารทะเลและปภ 3 ชนบิด แหปุ่งเกาะฮอกไกโด

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

45,900.- กนาหนดการเดบินทาง : ม.ค. – เม.ย. 59



ววันททที่แรก กรปงเทพฯ –ไทเป (สนามบบินเถาหยวน) – พบิพบิธภวัณฑทสถานแหปุ่งชาตบิกภต้กง – อนปสรณทสถานวทรชนจงเลทที่ยฉคือ 
– อาบนนรั้าแรปุ่ธรรมชาตบิ

06.00 น. คณะพรต้อมกกน ณ ทปุ่าอากาศยานสปวรรณภภมบิ ชวัรั้น 4 อาคารผภต้โดยสารระหวปุ่างประเทศขาออก ประตภ 8
เคานทเตอรท S สายการบบิน ไชนปุ่า แอรทไลนท โดยมมีเจต้าหนต้าทมีรบรรษกทฯ คอยใหต้การตต้อนรกบและออานวยความ
สะดวก

08.30 น. ออกเดรนทางสสท  ประเทศไตต้หววัน โดยสายการบบิน ไชนปุ่า แอรทไลนท เททที่ยวบบินททที่ CI 66
12.55 น. เดรนทางถถึง สนามบบินเถาหยวน  ประเทศไตต้หววัน หลกงจากผทานขกขนตอนตรวจคนเขต้าเมมืองและศศุลกากร

เรมียบรต้อยแลต้ว (เวลาทมีรไตต้หวกนเรร็วกวทาประเทศไทย 1 ชกรวโมง) นอาททานเดรนทางสสท  พบิพบิธภวัณฑทสถานแหปุ่งชาตบิ
กภต้กง เปร็นหมสทตถึกขนาดใหญท  ตกวอาคารกทอดต้วยอรฐสมีเทาอทอน หลกงคาปสดต้วยแผทนหรนชนวนสมีเขมียวตกดสลกบกกบ
เหลมืองสวยงามตระการตา  มมีอายศุยาวนานกวทา 5,000 ปมี และภายในมมีการจกดแสดงวกตถศุโบราณอกนลอขาคทา
จอานวนมากถถึง 720,000 ชรขน โบราณวกตถศุเหลทานมีข มมีมากจนตต้องผลกดเปลมีรยนใหต้ชมทศุกๆ 3 เดมือน ตลอดจน
ประวกตรศาสตรร์ของจมีนตกขงแตทอดมีตจนถถึงปกจจศุบกน  ทอาใหต้พรพรธภกณฑร์สถานกส ต้กงแหทงนมีขมมีชมืรอเสมียงตรดอกนดกบ 1 ใน
4 ของโลก จากนกขนนอาททานเดรนทางสสท  อนปสรณทสถานวทรชนจงเลทที่ยฉคือ เปร็นทมีรสกกการะดวงวรญญาณของทหาร
จอานวน 330,000 คน ทมีรสกงเวยชมีวรตในชทวงสงครามจมีน–ญมีรปศุทน และสงครามกลางเมมืองของประเทศจมีน มมีการ
จกดพรธมีสกกการะโดยทหารจะแตทงเครมืรองแบบและเดรนสกบเปลมีรยนเวรยามทศุกชก รวโมง ซถึรงถมือเปร็นไฮไลทร์ของ
การชมสถานทมีรแหทงนมีข

คนที่า      รวับประทานอาหารคนที่า ณ ภวัตตาคาร
นนาทปุ่านเขต้าสภปุ่ททที่พวัก  TANG SPARTY HOTEL หรคือเททยบเทปุ่า
พบิเศษ !! หลกงอาหารเชรญททานผทอนคลายความเมมืรอยลต้าดต้วยการอาบนอขาแรททมีรเกรดจากนอขาพศุรต้อนธรรมชาตรของ
ประเทศไตต้หวกน  ซถึรงนอขาแรททมีรนมีรมมีคศุณสมบกตรในการชทวยรกกษาโรคไขขต้อ และชทวยใหต้ผรวพรรณชศุทมชมืรน  

ววันททที่สอง อปทยานแหปุ่งชาตบิเยปุ่หลบิที่ว – ชมหบินเศทยรราชบินท – หมภปุ่บต้านโบรารจบิที่วเฟบิที่น – อนปสรณทสถานเจทยงไคเชป็ค – 
ตขกไทเป 101 – ซคืที่อหลบินไนททมาเกป็ต

เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า  ณ  หต้องอาหารของโรงแรม
นอาททานเดรนทางสสท  เยปุ่หลบิที่ว จศุดเหนมือสศุดของไตต้หวกน มมีลกกษณะเปร็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเปร็น
ชายหาดทมีรมมีชมืรอเสมียง  เตร็มไปดต้วยโขดหรนทมีรมมีรสปทรงแปลกตางดงาม ซถึรงเก รดจากการกกดกรทอนของนอขาทะเล
ลมทะเล และการเคลมืรอนตกวของเปลมือกโลกเมมืรอหลายลต้านปมีกทอน  จถึงทอาใหต้เกรดการทกบถมของแนวหรนตาม
ชายฝกรง ในรสปรทางทมีรแตกตทางกกน ประกอบดต้วยโขดหรน ชะงทอนทราย รสปรท างตทางๆ เชทน รองเทต้าเทพธรดา
เทมียน ดอกเหร็ด เตต้าหสต้ รกงผถึขง และทมีรโดดเดทนมมีชมืรอเสมียงมากทมีรสศุดกร็คมือ เศทยรราชบินท จากนกขนเดรนทางสสท  หมภปุ่บต้าน
โบราณจบิที่วเฟบิที่น ทมีรตกขงอยสทบรรเวณไหลทเขาในเมมืองจมีหลง จรรวเฟรร นเปร็นแหลทงเหมมืองทองทมีรมมีชมืรอเสมียงตกขงแตทสมกย
โบราณ ปกจจศุบกนเปร็นสถานทมีรททองเทมีรยวทมีรสอาคกญแหทงหนถึรงเพราะนอกจากจะเปร็นถนนคนเดรนเกทาแกททมีรมมีชมืรอ
เสมียงทมีรสศุดในไตต้หวกนแลต้ว นกกททองเทมีรยวจะไดต้เพลรดเพลรนไปกกบบรรยากาศแบบดกข งเดรมของรต้านคต้า



รต้านอาหารของชาวไตต้หวกนในอดมีต  และยกงสามารถชมืรนชมวรวทรวทกศนร์ รวมทกขงเลมือกชรมและซมืขอชาจากรต้าน
คต้าทมีรมมีอยสทมากมาย

เททที่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร
บปุ่าย ออกเดรนทางตทอไปยกง อนปสรณทสถานเจทยงไคเชป็ค ทมีรเปร็นอาคารหรนอทอนขนาดมหถึมาลต้อมรอบดต้วยสวนสวย

ตระการตา ภายในมมีรสปปกข นโลหะสกมฤทธรธ ของอดมีตประธานาธรบดมีเจมียงไคเชร็ค  สถานแหทงนมีข เปร็นทกขงบต้านพกก
ของอดมีตประธานาธรบดมีเจมียงไคเชร็ค  และยกงเปร็นทมีรตกขงของโรงละครแหทงชาตร หอแสดงคอนเสรรร์ต และศสนยร์
วกฒนธรรมแหทงชาตร จากนกขนนอาททานสสท  อาคารไทเป 101(ไมปุ่รวมคปุ่าขขรั้นลบิฟทท)   อดมีตอาคารทมีรสสงทมีรสศุดในโลก
ออกแบบโดย Thornton Tomasetti บรรษกทวรศวกรรมชกขนสสงของสหรกฐอเมรรกา ซถึรงบรรษกทนมีข เปร็นผสต้ดอาเนรนการ
กทอสรต้างควบคศุมงานดต้านวรศวกรรมของอาคารทกขงหมด อาคารไทเป 101 มมีความสสง 509.2 เมตรจากพมืขนดรน
มมีจอานวนชกขนทกขงหมด 101 ชกขน โดยรสปแบบของอาคารเปร็นการผสมผสานกกนอยทางลงตกวระหวทางเทคโนโลยมี
ลดอกนตรายจากแรงลม หรมือระบบแดมเปอรร์รวม (mass damper) อกนทกนสมกยตามหลกกวรทยาศาสตรร์ ก กบ
การตกแตทงดต้วยรสปหกวมกงกรทมีรมศุมอาคารทกขง 4 ดต้าน  เพมืรอขกบไลทภสตรผมีปรศาจตามหลกกความเชมืรอทางไสยศาสตรร์
จากนกขนนอาททานสสท ซคืที่อหลบินไนททมารทเกป็ต ไนทร์มารร์เกร็ตทมีรมมีขนาดใหญททมีรสศุดในเมมืองไทเป ซถึรงแบทงเปร็น 2 โซน
คมือ ตลาดอาหารพมืขนเมมืองและตลาดคนเดรน อาหารพมืขนเมมืองทมีรขถึขนชมืรอทมีรสศุดของไตต้หวกนคมือ เตต้าหสต้เหมร็น หาก
ใครไปไตต้หวกนแลต้วไมทไดต้ลรขมลองรสชาตรของเตต้าหสต้เหมร็น กร็ถมือวทาไปไมทถถึงไตต้หวกน และยกงมมีเครมืรองดมืรมอมีก
ชนรดทมีรมมีตต้นก อาเนรดทมีรไตต้หวกนคมือ ชานมไขทมศุก และตลาดคนเดรนกร็มมีสรนคต้าหลากหลายชนรดตกขงแตทราคาถสก
ราคาปานกลาง มมีทกขงสรนคต้าเสมืขอผต้า รองเทต้า เครมืรองประดกบ โดยทมีรรองเทต้าผต้าใบรองเทต้ากมีฬายมีรหต้อดกงตทางๆจะมมี
ราคาถสกกวทาเมมืองไทย 

คนที่า รวับประทานอาหารคนที่า ณ ภวัตตาคาร 
นนาทปุ่านเขต้าสภปุ่ททที่พวัก  CITY SUTE GETWAY  HOTEL หรคือเททยบเทปุ่า

ววันททที่สาม ไทเป (สนามบบินเถาหยวน) – ฮอกไกโด (สนามบบินชบิโตเสะ) – โนโบรบิเบป็ทสข – จบิโกกปดานบิ – อาบนนรั้าแรปุ่ออนเซป็น
เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า  ณ  หต้องอาหารของโรงแรม  

ไดด้เวลาสมควรนนาทท่านเดดินทางสสท่สนามบดินเถาหยวน  
08.35 น. ออกเดรนทางจาก สนามบบินเถาหยวน (ประเทศไตต้หววัน) โดยสายการบบิน ไชนปุ่า แอรทไลนท เททที่ยวบบินททที่ CI 130  
13.15 น. เดรนทางถถึง สนามบบินชบิโตเสะ (เกาะฮอกไกโด) ประเทศญทที่ปปปุ่น  หลกงจากผทานพรธมีการตรวจคนเขต้าเมมืองและ

ศศุลกากรแลต้ว (เวลาทมีรประเทศญมีรปศุทนเรร็วกวทาทมีรประเทศไทย 2 ชกรวโมง)  นอาททานเดรนทางสสท  เมคืองโนโบรบิเบป็ทสข
เมมืองทมีรเตร็มไปดต้วยรมีสอรร์ทและสถานตากอากาศ มมีบทอนอขาพศุรต้อนทมีรมมีชมืรอเสมียงทมีรสศุดของเกาะฮอกไกโด จากนกขน
นอาททานชมจบิโกกปดานบิ หรมือนรกววัลเลยท ซถึรงมมีความหมายวทาหปบผานรก ซถึรงเกรดจากภสเขาไฟทมีรยกงไมทดกบสนรทจถึง
กทอใหต้เกรดบทอนอขาพศุรต้อนอกนเปร็นปรากฏการณร์ทางธรรมชาตรทมีรยกงคงอยส ท  ซถึรงระหวทางทางทมีรเดรนไปยกงบทอตต้น
กอาเนรดททานจะมองเหร็นนอขาพศุรต้อนไหลออกมาเปร็นลอาธาร มมีควกนพวยพศุทงออกมาใหต้เหร็นตลอดทางทมีรเดรนไป
นนาทปุ่านเขต้าสภปุ่ททที่พวัก  DAIICHI TAKIMOTOKAN HOTEL  หรคือเททยบเทปุ่า

คนที่า รวับประทานอาหารคนที่า ณ หต้องอาหารของโรงแรม



เชรญททานผทอนคลายกกบการอาบนอขาแรทเพมืรอสศุขภาพในสไตลร์ญมีรปศุทน หรมือทมีรเรมียกวทา “ออนเซร็น”โดยชาวญมีรปศุทนมมี
ความเชมืรอวทานอขาแรทธรรมชาตรนมีขมมีสทวนชทวยรกกษาโรคภกยไขต้เจร็บและชทวยใหต้ผรวพรรณเปลทงปลก รง

ววันททที่สทที่ นวัที่งกระเชต้าชมภภเขาไฟอปสข – ศภนยทอนปรวักษทพวันธทหมท โชวะชบินซวัน – ซวัปโปโร –  พบิพบิธภวัณฑทเบทยรทซวัปโปโร
เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารของโรงแรม   

นอาททาน นวัที่งกระเชต้าไฟฟต้า  ขมีขนสสทยอด  ภภเขาไฟอปสข  ทมีรระเบรดมาแลต้วถถึง 4 ครกข งในรอบ 100 ปมี ใหต้ททานไดต้
ชมืรนชมวรวทรวทกศนร์ของภสเขาและตต้นไมต้ทมีรถสกปกคลศุมไปดต้วยหรมะสมีขาวสะอาดตาในชทวงฤดสหนาว พรต้อมชมภส
เขาไฟโชวะหรมือโชวะซรนซกน ภสเขาไฟนต้องใหมททมีรเกรดจากการสกรนสะเทมือนของผรวโลกในปมี 1946 ซถึรงระเบรด
ปะทศุตรดตทอกกนนานถถึง 2 ปมี ปกจจศุบกนอยสทในความดสแลของรกฐบาลในฐานะเปร็น “อนศุสรณร์ทางธรรมชาตรแหทง
พรเศษ” ซถึรงจากดต้านบนททานสามารถมองเหร็นวรวของทะเลสาบโทยะทมีรมมีเกาะรสปรทางเหมมือนปลาอยสทตรงกลาง
ทะเลสาบและภสเขาไฟทมีรยกงมมีควกนลอยกรศุทนอยสท พรต้อมบกนทถึกภาพเปร็นทมีรระลถึก นอาททานเขต้าชมความนทารกก
ฉลาด แสนรสต้ ของหมมีสายพกนธศุร์สมีนอขาตาลใน ศภนยทอนปรวักษทพวันธทหมท โชวะชบินซวัน สถานทมีรอนศุรกกษร์พกนธศุร์หมมีสมี
นอขาตาล ซถึรงหาไดต้ยากในปกจจศุบกน จะพบแตทบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารรน และหมสทเกาะคสรรนของรกสเซมีย
เททานกขน ทมีรจะคอยมาโบกไมต้โบกมมือทกกทายททาน

เททที่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 
บปุ่าย นอาททานเดรนทางสสท  เมคืองซวัปโปโร  เมมืองศสนยร์กลางความเจรรญของเกาะฮอกไกโด  จากนกขนนอาททานสสท

พบิพบิธภวัณฑท เบทยรทซวัปโปโร  ทมีรนมีรเปร็นพรพรธภกณฑร์เบมียรร์แหทงแรกและแหทงเดมียวในญมีรปศุทน และเปร็นจศุดก อาเนรดของ
ผลรตภกณฑร์เบมียรร์ยมีรหต้อซกปโปโร  ปกจจศุบกนนอกจากเบมียรร์แลต้วยกงมมีผลรตภกณฑร์อมืรน ๆออกวางจอาหนทายทกขงชาเขมียว
นอขาสต้ม กาแฟ นอขาอกดลม เปร็นยมีรหต้อทมีรคนญมีรปศุทนรสต้จกกดมีในอกนดกบตต้น ๆ ตกวอาคารพรพรธภกณฑร์เปร็นอาคารสรต้างจาก
อรฐแดง  ภายในพรพรธภกณฑร์มมีการจกดนรทรรศการบอกเลทาเรมืรองราวของกรรมวรธมีการผลรตเบมียรร์ในขกขนตอน
ตทางๆ, มมีชกขนโชวร์บรรจศุภกณฑร์หรมือขวดบรรจศุเบมียรร์รศุทนตทาง ๆทมีรเคยผลรตออกจอาหนทายหลายราคาตกขงแตทอดมีต
จนถถึงปกจจศุบกน และนอกจากนมีข ยกงมมีบารร์ยทอมๆ มมีเบมียรร์จอาหนทายใหต้ททานไดต้ทดลองชรม (ไมม่รวมคม่าดดดื่มเบบียรร์ใน
คม่าททัวรร์)

คนที่า รวับประทานอาหารคนที่า ณ ภวัคตาคาร   
นนาทปุ่านเขต้าสภปุ่ททที่พวัก  TOKYO DOME SAPPORO HOTEL  หรคือเททยบเทปุ่า  

ววันททที่หต้า ซวัปโปโร – เมคืองโอตารป – คลองโอตารป –  โรงเปปุ่าแกต้วคบิตาอบิชบิ – พบิพบิธภวัณฑทกลปุ่องดนตรท – ซวัปโปโร – 
โรงงานชป็อกโกแลป็ต – ชต้อปปบิรั้งทานปกบิโคจบิ

เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า  ณ หต้องอาหารของโรงแรม  
นอาททานออกเดรนทางสสท  เมคืองโอตารป ใหต้ททานไดต้สกมผกสกกบบรรยากาศความโรแมนตรกของ คลองโอตารป คลอง
สายวกฒนธรรมทมีรผสมผสานระหวทางดรนแดนตะวกนตกและตะวกนออกเขต้าดต้วยก กนไวต้อยทางลงตกว ททาน
สามารถเกร็บภาพความประทกบใจกกบวรวสศุดแสนโรแมนตรคของโกดกงเกทาทมีรสะทต้อนบนผรวนอขา และสามารถ
เลมือกซมืขอสรนคต้าพมืขนเมมืองจากรต้านคต้าตทาง ๆ ทมีรถสกดกดแปลงมาจากโกดกงในสมกยโบราณ จากนกขนนอาททานสสท



โรงเปปุ่าแกต้ว คบิตาอบิชบิ ทมีรขถึขนชมืรอของเมมืองโอตารศุ ชมการเปทาแก ต้วในรสปแบบตทางๆ เชทน โคมไฟประดรษฐร์หลาก
หลายรสปแบบ, แกต้วใสทนอขา, ตศุตุ๊กตาตกวเลร็กๆทมีรทอาจากเนมืขอแกต้วทมีรสวยงาม เชรญททานเพลรดเพลรนไปกกบการเดรนชม
และเลมือกซมืขอผลรตภกณฑร์ทมีรทอาจากเนมืขอแกต้วกกนตามอกธยาศกย นอาททานสสท  พบิพบิธภวัณฑทกลปุ่องดนตรท อาคารเกทาแกท
สองชกขน ทมีรภายนอกถสกสรต้างขถึขนจากอรฐแดง แตทโครงสรต้างภายในทอาดต้วยไมต้ พรพรธภกณฑร์แหทงนมีขสรต้างขถึขนในปมี
1910 ปกจจศุบกนนกบเปร็นมรดกทางสถาปกตยกรรมทมีรเกทาแกท และควรคทาแกทการอนศุรกกษร์ใหต้เปร็นสมบกตรของชาตร
เชรญททานเลมือกชมเลมือกซมืขอกลทองดนตรมีนทารกกๆ เปร็นของฝาก ซถึรงทมีรนมีรมมีกลทองดนตรมีใหต้ททานเลมือกมากมาย
หลายแบบกวทาพกนชรขน และนอกจากนมีข ททานยกงสามารถถทายรสปคสทกกบ นาฬบิกาไอนนรั้าโบราณ (Steam Clock)
สไตลร์อกงกฤษทมีรเหลมืออยสทเพมียง 2 เรมือนบนโลกเททานกขน ซถึรงตกขงอยสทบรรเวณหนต้าพรพรธภกณฑร์กลทองดนตรมีแหทงนมีข  

เททที่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 
บปุ่าย นอาททานชม โรงงานชป็อกโกแลต SHIROI KOIBITO PARK  ทมีรพรพรธภกณฑร์และโรงงานชร็อกโกแลตชรโรอร

โคอรบรโตะ จะพาใหต้จรนตนาการของททานเตลรดเปรดเปรงไปกกบเหลทาเซฟขนมหวานและโลกหลากหลายเรมืรอง
ราวของขนมหวานลอขานามชร็อกโกแลต โดยเฉพาะคศุกกมีข สอดไสต้ชร็อกโกแลตขาว ของฝากขถึข นชมืรอจาก
ฮอกไกโดซถึรงถมือเปร็นพระเอกของทมีรนมีรเลยกร็วทาไดต้ ภายนอกถสกจอาลองไวต้ดกงโลกเทพนรยาย มมีสวนสนศุกเลร็กๆ
บต้านหลากรสปทรง เมมืรอเดรนเขต้าสสทภายในกร็อกดแนทนไปดต้วยความรสต้เรมืรองชร็อกโกแลต โปสเตอรร์ ประวกตรคน
สอา คกญทมีร เกมีรยวขต้องกกบขนมหวานนมีข  รวมทกข งหต้องกรศุกระจกใสทมีร เผยใหต้เราไดต้เหร็นสายพานการผลรต
ชร็อกโกแลตในโรงงานจรรง โดยมมีพนกกงานประจอาตามสเตชก รนตทางๆกอาลกงงทวนอยสทกกบงานทมีรตนรกบผรดชอบ
คลต้ายเรมียลลรตมีขฉากยทอมๆเดรนตทอไปจะพบกกบพรพรธภกณฑร์ทอาชร็อกโกแลตสอาหรกบคศุณหนสๆ ปรดทต้ายดต้วยรต้าน
อาหารทมีรมมีวรวชมทรวเขาชานเมมืองซกปโปโรทมีรมองเหร็นผทานบานกระจกใส สกรงชร็อกโกแลตรต้อนๆมาดมืรมคลาย
หนาว พลางชมภาพสวยๆภายนอก และเพลรดเพลรนกกบการเลมือกชรมเลมือกซมืขอขนมและชร็อกโกแลตกลกบไป
เปร็นของฝาก จากนกขนนอาททานชต้อปปรข งทมีรทานปกบิโคจบิ ถนนคนเดรนทมีรมมีหลกงคามศุงบกงแดดบกงฝนและหรมะ ตกขงอยสท
ระหวทางสถานมี Subway Odori และ Susukino มมีรต้านคต้าตกขงเรมียงรายอยสทกวทา 200 รต้านคต้า จอาหนทายสรนคต้าหลาก
หลาย ไมทวทาจะเปร็นเครมืรองใชต้ไฟฟต้า นาฬรกา เกมสร์ กลต้องถทายรสป ของฝาก ขนมชมืรอดกงของฮอกไกโดและอมีก
มากมาย 

คนที่า รวับประทานอาหารคนที่า ณ ภวัคตาคาร   พบิเศษ !! บปฟเฟปุ่ตทปบิรั้งยปุ่างอาหารทะเลและปภ 3 ชนบิดแหปุ่งเกาะฮอกไกโด 
นนาทปุ่านเขต้าสภปุ่ททที่พวัก  TOKYO DOME SAPPORO HOTEL  หรคือเททยบเทปุ่า

ววันททที่หก ทนาเนทยบรวัฐบาลเกปุ่า – หอนาฬบิกาซวัปโปโร – เรรปุ่า เอาททเลป็ต – สนามบบินชบิโตเสะ (ฮอกไกโด) – 
                            สนามบบินเถาหยวน (ไทเป) – กรปงเทพฯ

เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า ณ โรงแรมททที่พวัก 
นอาททานผทานชม ทนาเนทยบรวัฐบาลเกปุ่า หรมือ ทนาเนทยบอบิฐแดง สรต้างขถึขนในปมี ค.ศ. 1888 ซถึรงสถาปกตยกรรมนมีข ถมือ
เปร็นสกญลกกษณร์ของเมมืองซกปโปโร สไตลร์การสรต้างของโดมแปดเหลมีรยมนอามาจากรกฐแมสซาชสเสททร์
สหรกฐอเมรรกา ใชต้อรฐในการกทอสรต้างประมาณ 2.5 ลต้านกต้อน ผสต้ทมีรออกแบบอาคารนมีข เปร็นสถาปนรกทต้องถรรน
และใชต้วกสดศุภายในประเทศ อาคารนมีข เคยเปร็นอาคารทมีรใหญทและสสงทมีรสศุดในญมีรปศุทน และเปร็นสกญลกกษณร์ของ



รกฐบาลเมจร ตทอมาถสกไฟไหมต้ทอาใหต้ตต้องสรต้างขถึขนมาใหมท ในปมี ค.ศ. 1911 ปกจจศุบกนไดต้อนศุรกกษร์ไวต้เปร็นสมบกตร
ทางวกฒนธรรม และใชต้สอาหรกบตต้อนรกบบศุคคลสอาคกญทางการเมมืองของรกฐบาลญมีรปศุทน นอาท ทานผทานชม
หอนาฬบิกาซวัปโปโร สถาปกตยกรรมสไตลร์อเมรรกกนตะวกนตกสรต้างขถึขนในปมี 1878 โดยมหาวรทยาลกยฮอกไกโด
ทศุกชกรวโมงเสมียงระฆกงยกงคงดกงก กงวานบทงบอกความมมีชมีวรตชมีวาของชาวฮอกไกโด จากนกขนนอาททานไปละลาย
เงรนเยนทมีร เรรปุ่า เอาททเลป็ต แหลทงรวมสรนคต้าแบรนดร์เนมชมืรอดกงและสรนคต้าอมืรนๆมากมายหลายยมีรหต้อ อาทร
Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap ฯลฯ เปร็นตต้น

เททที่ยง อบิสระอาหารกลางววันตามอวัธยาศวัย 
ไดต้เวลาอกนสมควรนอาททานเดรนทาง สภปุ่สนามบบินชบิโตเสะ  ทนาการเชป็คอบินเตรทยมตวัวเดบินทางกลวับสภปุ่กร ปงเทพฯ

14.20 น. ออกเดรนทางจาก สนามบบินชบิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบบิน ไชนปุ่าแอรทไลนท เททที่ยวบบินททที่ CI 131
18.05 น. เดรนทางถถึง สนามบบินเถาหยวน ประเทศไตต้หววัน เพคืที่อแวะตปุ่อเครคืที่อง
21.55 น. ออกเดรนทางสสท  กรปงเทพฯ โดยสายการบบิน ไชนปุ่าแอรทไลนท เททที่ยวบบินททที่ CI 65
00.45 น. เดรนทางถถึง ทปุ่าอากาศยานสปวรรณภภมบิ โดยสวกสดรภาพ

********************** ขอบคคณทคกทท่านททที่ใชด้บรดิการ **********************

อวัตราคปุ่าบรบิการ  /  ทปุ่าน 

กนาหนดการดบินทาง
ผภต้ใหญปุ่ พวัก

หต้องละ 2 ทปุ่าน

เดป็ก อายป 2-12 ปท

พวักกวับ 1 ผภต้ใหญปุ่
พวักกวับ 2 ผภต้ใหญปุ่ มท

เตทยง
พวักกวับ 2 ผภต้ใหญปุ่

ไมปุ่มทเตทยง
26-31 มกราคม 2559 45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.-
15-20 มทนาคม 2559 45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.-

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 59 52,900.- 52,900.- 51,900.- 50,900.-

อวัตรานทรั้รวม 
 คทาตก ตวเครมืรองบรนไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรศุตุ๊ปเททานกขน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบศุในรายการ
 คทาภาษมีสนามบรน และคทาภาษมีนอขามกนตามรายการทกวรร์  อกพเดท ณ วกนทมีร  31 สรงหาคม 2558
 คทารถปรกบอากาศนอาเทมีรยวตามระบศุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนศุญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขต้าชมสถานทมีรตทางๆ ตามทมีรระบศุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถคมืนเปร็นเงรนไดต้ เนมืรองจากบรรษกทฯ ตต้องจองและซมืขอตก ตวลทวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรมือเทมียบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คทาอาหารตามทมีรระบศุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพมืขนเมมืองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นนรั้าหนวักไมปุ่เกบิน 23 กก. 

http://www.wonderfulpackage.com/


 คทาหกวหนต้าทกวรร์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรนทางจอานวน 1 ททาน
 คทาประกกนอศุบกตรเหตศุในการเดรนทาง คศุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG INSURANCE (เงมืรอนไขตาม

กรมธรรมร์)
 คทาจกดทอาหนกงสมือเดรนทางเขต้าประเทศไตต้หวกน (ในกรณมีทมีรยมืรนแบบปกตร)

อวัตรานทรั้ไมปุ่รวม 
 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนมียมในการยมืรนใบอนศุญาตเขต้า-ออกเมมืองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตกว อาทร คทาโทรศกพทร์, คทาซกกรมีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทมีรระบศุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทมีรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทมีรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกกนเปร็นกรณมีพรเศษ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 คทาวมีซทาเขต้าประเทศญมีรปศุทน (ยกเลรกเมมืรอ 1 กรกฎาคม 2556)
 คทาภาษมีมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษมีหกก ณ ทมีรจทาย 3%
 คทาทรปพนกกงานขกบรถและคทาทรปไกดร์ ประเทศญมีรปศุทนวกนละ 500 เยน x 4 วกน = 2,000 เยน/ททาน/ทรรป

คทาทรปพนกกงานขกบรถและคทาทรปไกดร์ ประเทศไตต้หวกน วกนละ 100 ดอลลทารร์ไตต้หวกน x 2 วกน = 200 ดอลลทารร์ไตต้หวกน/ททาน/
ทรรป

เงคืที่อนไขการเดบินทาง
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณมีมมีผสต้เดรนทางตอรากวทา 30 ทปุ่าน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า

กทอนเดรนทาง 15 วกน

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรกบเปลมีรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตศุอกนเนมืรองมาจาก
การลทาชต้าของสายการบรน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อศุบกตรเหตศุ ฯลฯ โดยจะคอานถึง
ถถึงผลประโยชนร์ของผสต้เดรนทางเปร็นสอาคกญ

 บรรษกทฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายทมีรเกรดขถึขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อกนเนมืรองจากการกระทอาทมีรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรมือการหลบหนมีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทกวรร์ทมีรชอาระมาแลต้ว

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณมีทมีรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนมือจากการควบคศุมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเกร็บเฉพาะคทาใชต้จทายทมีรเกรด
ขถึขนตามจรรงเททานกขน เชทน คทามกดจอาตก ตวเครมืรองบรน, คทาวมีซทาในกรณมีทมีรยมืรนวมีซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ



การสนารองททที่นวัที่งและชนาระเงบิน
 ยมืนยกนการสอารองทมีรนก รงกกบเจต้าหนต้าทมีรฝทายขาย พรต้อมสทงสอาเนาหนกงสมือเดรนทาง 

 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนทมีรจอง เงรนมกดจอาถมือเปร็นการยมืนยกนการจองของททาน

o ยศุโรป อเมรรกา ออสเตรเลมีย นรวซมีแลนดร์ ททานละ 27,000 บาท

o ญมีรปศุทน เกาหลมี ดสไบ ศรมีลกงกา อรนเดมีย อรนโดนมีเซมีย ททานละ 12,000 บาท

o จมีน ไตต้หวกน เวมียดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สรงคโปรร์ ททานละ 7,000 บาท

 คทาทกวรร์สทวนทมีรเหลมือทกขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรร์สทวนทมีรเหลมือตามกอาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมมี

เงมืรอนไข และขอสงวนสรทธรธ ในการคมืนเงรนมกดจอา
 หลกงจากสอารองทมีรนก รงเรมียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทมีรฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทมีรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพมืรอดอาเนรนการยมืรนขอวมีซทา (สอาหรกบประเทศทมีรตต้องทอาวมีซทา)

การยกเลบิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง
 กรณมียกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตก ตวเครมืรองบรนแลต้ว หากเปร็นตก ตวทมีรสามารถทอา Refund ไดต้ 

ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา Refund ตามระบบและเงมืรอนไขของสายการบรนเททานกขน (ประมาณ 3 
เดมือน)

ตวัตั๋วเครคืที่องบบิน
 ตก ตวเครมืรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลมืรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายทมีร

สายการบรนเรมียกเกร็บ และการจกดทมีรนก รงของกรศุตุ๊ปเปร็นไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษกทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้ 
 คทาภาษมีสนามบรน, คทาภาษมีนอขามกนเชมืขอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราทมีรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนทมีร

ออกราคาขาย หากสายการบรนมมีการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถมือเปร็นคทาใชต้จทายสทวนทมีรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ใน
การเรมียกเกร็บตามความเปร็นจรรง ณ วกนทมีรออกตก ตว

โรงแรมและหต้องพวัก
 หต้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปร็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขถึขนอยสทกกบการวางรสปแบบของ

แตทละโรงแรม กรณมีผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอมืรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามทมีรตต้องการ 



 โรงแรมอนศุญาตใหต้มมีผสต้เขต้าพกกใน 1 หต้องมากทมีรสศุด คมือ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมมีหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมมีจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปร็นหต้องพกกคสท และ

เพรรมเตมียงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมทมมีหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมมีเตมียงเสรรมใหต้ ททานจอาเปร็นตต้องแยกเปร็นพกกหต้องเดมีรยว และ

ตต้องชอาระคทาหต้องพกกเดมีรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครมืรองปรกบอากาศ เนมืรองจากเปร็นประเทศทมีรอยส ทในแถบอศุณหภสมรตอรา เครมืรองปรกบอากาศจะเปรด

ใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานกขน
 ในกรณมีทมีรมมีการจกดประชศุมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปร็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เททาตกวจาก

ราคาตต้นทศุนทมีรครดไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรกบเปลมีรยนหรมือยต้ายไปพกกเมมืองใกลต้เคมียงเพมืรอความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเปป๋าและสวัมภาระเดบินทาง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 23 กบิโลกรวัม (สอาหรกบ

ผสต้โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมมีนอขาหนกกเกรน สายการบรนมมีสรทธรธ เรมียกเกร็บคทาระวางนอขาหนกกเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสกมภาระทมีรสายการบรนอนศุญาตใหต้นอาขถึขนเครมืรองไดต้ ตต้องมมีนอขาหนกกไมทเกรน 7 กรโลกรกม และมมีขนาด กวต้าง x ยาว x สสง

ไมทเกรน 7.5 x 13.5 x 21.5 นรขว
 ในบางรายการทกวรร์ ทมีรตต้องมมีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหต้ตอรากวทา

มาตรฐานไดต้ ทกขงนมีขขถึขนอยสทกกบขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสต้เดรนทางตต้องเปร็นผสต้รกบผรดชอบคทาใชต้จทายเอง

เอกสารในการทนาวทซปุ่าไตต้หววัน
1. หนกงสมือเดรนทางทมีรมมีอายศุการใชต้งานไมปุ่ตนที่ากวปุ่า 6 เดคือน นกบถถึงวกนเดรนทาง พรต้อมสอาเนา 1 ชศุด
2. หนกงสมือเดรนทางตต้องมมีหนต้าวทาง สอาหรกบประทกบตราวมีซทาและตราเขต้า-ออก อยทางนต้อย 2 หนต้าเตร็ม
3. รสปถทายหนต้าตรง รสปสมี 2 นรขว ถทายไมทเกรน 6 เดมือน 2 ใบ มมีพมืขนหลกงขาวเททานกขน และตต้องไมทใชทสตรตกเกอรร์ หรมือรสปพรรขนซร์
จากคอมพรวเตอรร์ ( รสปใหมทถทายไมทเกรน 6 เดมือน อกดดต้วยกระดาษสมีโกดกกและฟสจร เททานกขน )
4. สอาเนาบกตรประจอาตกวประชาชน หรมือ สสจรบกตร หรมือ ใบเปลมีรยนชมืรอ หรมือ ชมืรอสกศุล ถต้ามมี 
5. สอาเนาทะเบมียนบต้านหนต้าทมีรมมีชมืรอผสต้เดรนทาง และ เลขทมีรบต้าน 
6. สอาเนาสมศุดบกญชมีเงรนฝาก ออมทรกพยร์ หรมือ ฝากประจอา เททานกขน (ปรกบบกญชมียอดลทาสศุด) ทศุกหนต้าทศุกแผทน

         7. กรณมีลสกจต้าง จะตต้องมมีหนกงสมือรกบรองการทอางาน ระบศุวกนทมีรเรรรมทอางาน ตอาแหนทง อกตราเงรนเดมือน เปร็นภาษาอกงกฤษ
8. กรณมีเจต้าของบรรษกท จะตต้องมมีหนกงสมือรกบรองบรรษกท อายศุไมทเกรนกวทา 3 เดมือน นกบจากวกนทมีรออก ถถึงวกนทมีรเดรนทาง 
9. นกกเรมียน 16 ปมีขถึขนไป จะตต้องมมีหนกงสมือรกบรองจากสถาบกน เปร็นภาษาอกงกฤษ -นกกเรมียนอายศุนต้อยกวทา 16 ปมี จะตต้องมมี
สมศุดรายงานผลการเรมียน หรมือ บกตรประจอาตกวนกกเรมียน 



10. ทะเบมียนสมรส / มรณะบกตร ใบหยทา เอกสารเพรรมเตรมกรณมีอมืรน ๆ (สทงเอกสารกทอนเดรนทางอยทางนต้อย 12 วกน )
11. บรดาหรมือ มารดา ออกคทาใชต้จทายใหต้แตทไมทเดรนทางไปกกบบศุตรดต้วย จะตต้องมมีเอกสารของบรดามารดา ดกงนมีข   - หนกงสมือ
ยรนยอมใหต้เดรนทางฟอรร์มจากสถานทสต - ถต้าคนเดรนทางอายศุตอรากวทา 16 ปมี จะตต้องมมีหนกงสมือออกคทาใชต้จทาย / หลกกฐานการ
ทอางาน / สอาเนาทะเบมียนบต้าน / สอาเนาบกตรประชาชน / สมศุดบกญชมีเงรนฝาก / ทะเบมียนสมรส
 12. ญาตรออกคทาใชต้จทายใหต้ จะตต้องมมีเอกสารคนทมีรออกคทาใชต้จทาย ดกงนมีข - หนกงสมือรกบรองคทาใชต้จทาย / เอกสารแสดงความ
สกมพกนธร์ / หลกกฐานการทอางาน / สอาเนาทะเบมียนบต้านทศุกหนต้า / สอาเนาบกตรประชาชน / สมศุดบกญชมีเงรนฝาก ของผสต้ทมีรออก
คทาใชต้จทาย 
13. บศุคคลอมืรนออกคทาใชต้จทายใหต้ จะตต้องมมีเอกสารคนทมีรออกคทาใชต้จทาย ดกงนมีข  หนกงสมือรกบรองคทาใชต้จทาย / ระบศุถถึงความสกมพกนธร์
/ หลกกฐานการทอางาน / สอาเนาทะเบมียนบต้าน / สอาเนาบกตรประชาชน / สมศุดบกญชมีเงรนฝากของผสต้ทมีรออกคทาใชต้จทายใหต้ 
14. กรณมีเปร็นแมทบต้านสามารถใชต้การงาน บกญชมีเงรนฝากของสามมีแทนไดต้ 
15. ขต้าราชการ ใชต้ใบลาจากตต้นสกงกกด พรต้อมบกตรขต้าราชการ 
16. ยมืรนวมีซทาเดมีรยวจะตต้องนอาเอกสารหลกงฐานตกวจรรงทศุกอยทางพรต้อมสอาเนา เสมียคทาธรรมเนมียม 1,500 บาท

คปณสมบวัตบิของผภต้ททที่ไมปุ่ตต้องยคืที่นขอวทซปุ่าไตต้หววัน
1. ตกขงแตทวกนทมีร 1 มมีนาคม 2552 ผสต้ถมือหนกงสมือเดรนทางของประเทศไทยทมีรมมีวมีซทา (หรมือสรทธรการพอานกกถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนถึรงคมือ อเมรรกา แคนาดา ญมีรปศุทน อกงกฤษ อมียส (Schengen Visa) ออสเตรเลมีย และ นรวซมีแลนดร์ ทมีรยกงไมทหมดอายศุ สามารถ
เดรนทางเขต้าประเทศไตต้หวกนไดต้ โดยไมทตต้องยมืรนวมีซทาไตต้หวกนและสามารถพอานกกอยสทในประเทศไตต้หวกนไดต้ไมทเกรน 30 วกน 
2. ผสต้ถมือหนกงสมือเดรนทางไทยดกงกลทาวขต้างตต้น สามารถขอหลกกฐานการเขต้าไตต้หวกนไดต้ทางเวร็บไซตร์ 
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/  และนอาหลกกฐานทมีรไดต้รกบแสดงตทอสายการบรนและเจต้าหนต้าทมีรตรวจคน
เขต้าเมมืองของไตต้หวกน (กรณมีทมีรผสต้แสดงหลกกฐานแตทไมทสามารถแสดงวมีซทาของประเทศดกงกลทาว ในขต้อทมีร 1 จะถสกปฏรเสธการเขต้า
ไตต้หวกน) 
3. คศุณสมบกตรของผสต้ยมืรนขอหลกกฐานทางเวร็บไซดร์ มมีดกงนมีข : 

3.1 เปร็นผสต้ถมือหนกงสมือเดรนทางไทยทมีรมมีอายศุเหลมือไมทนต้อยกวทา 6 เดมือน (ไมทรวมเอกสารการเดรนทางอมืรนๆทมีรมรใชทพาสปอรร์ต) 
3.2 เปร็นผสต้ทมีรไมทเคยไดต้รกบการวทาจต้างไปใชต้แรงงานในไตต้หวกนมากทอน 
3.3 ตก ตวโดยสารเครมืรองบรนหรมือตก ตวโดยสารเรมือขากลกบหรมือ จศุดหมายถกดไปพรต้อมวมีซทาทมีรยกงมมีอายศุและระบศุวกนเดรนทาง
และเทมีรยวบรนหรมือเทมีรยวเรมืออยทางชกดเจน 
3.4 ไมทเปร็นผสต้เคยมมีประวกตรเปร็นผสต้ไมทพถึงประสงคร์ของสอานกกตรวจคนเขต้าเมมืองของไตต้หวกน 

  การขออนศุญาตเขต้าเมมืองทางอรนเทอรร์เนร็ต ประชาชนในหต้าประเทศของอาเซมีรยนสามารถขออนศุญาตเขต้าเมมืองทางอรนเทอรร์เนร็ต 
โดยทอาการตรวจเชร็คคศุณสมบกตรของททานกทอนดกงนมีข：
1. คศุณสมบกตรทก รวไป (ตต้องครบทศุกประการ) 

 หนกงสมือเดรนทางไทยทมีรยกงมมีอายศุเหลมืออยสทไมทนต้อยกวทา 6 เดมือน (ระยะเวลานกบจากวกนทมีรจะเดรนทางถถึงไตต้หวกน ไมทใชทวกนทมีร
ขออนศุญาตทางอรนเทอรร์เนร็ต) 

 ตต้องมมีตก ตวเครมืรองบรนหรมือตก ตวเรมือขากลกบ 

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


 ตต้องเปร็นผสต้ทมีรไมทเคยไดต้รกบการวทาจต้างไปใชต้แรงงานในไตต้หวกนมากทอน 
2. คศุณสมบกตรพรเศษ (ปกจจศุบกนนมีขมมีเอกสารอยทางใดอยทางหนถึรงดกงตทอไปนมีข ) 

ปกจจศุบกนเปร็นผสต้ทมีร 
(ก)ไดต้รกบอนศุญาต (มมีสรทธร) พอานกกถาวร หรมือ 
(ข) ผสต้มมีวมีซทาเขต้าเมมืองซถึรงยกงไมทหมดอายศุของประเทศสหรกฐอเมรรกา แคนาดา อกงกฤษ ญมีรปศุทน ออสเตรเลมีย นรวซมีแลนดร์หรมือเชง
เกนสหภาพยศุโรป ประเทศใดประเทศหนถึรง 
 ขณะเขต้าเมมือง ตต้องแสดงเอกสารหลกกฐานประกอบใหต้เจต้าหนต้าทมีรตรวจคนเขต้าเมมือง หากไมทมมีจะถสกปฏรเสธเขต้าเมมือง 


