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COYOTE TAIWAN 

ตน้ตําหรบั 5วนั 3คืน 

 

 

 
วนัแรก          กรงุเทพ – สนามบินดอนเมือง 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 

☛ล่องเรือทะเลสาบสรุิยนั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอ ู ่

☛ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค – ถ่ายภาพค ู่ตึกไทเป 101 

☛ อทุยานเหยห๋ลิ่ว - สถานีรถไฟสอืเฟ่ิน– วดัหลงซนัซื่อ 

☛ ชอ้ปป้ิง3 ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้ําหนกักระเป๋า 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืนเท่ียวเต็มไม่มีอิสระ  

!! พิเศษพกัโรงแรมอาบนํ้าแรใ่นหอ้งนอนส่วนตวั 1 คืน !! 

• เมนพิูเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ ดเหยห๋ลิ่ว • 
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23.45 น. �  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ประต ู7-8 อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก สายการบิน  Thai 

Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

 

 

03.10 น. ✈เหิรฟ้าส ู ่ไตห้วนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL398 

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเ้วลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

08.00น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตห้วัน ประเทศแห่งนีเ้ป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่า ตัง้อยู่ห่างจากฝัง่ดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กโิลเมตร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรงุไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้นาํท่านเดนิทางโดยรถโคช้

ปรบัอากาศ เพื่อเดนิทางสู่เมืองหนานโถว 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวิช และชานม ข้ึนชื่อของไตห้วนัท่ีไม่ควรพลาด 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบสรุิยนัจนัทราหรือ ซนัมนูเลค (Sun 

Moon Lake)ตัง้อยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งนํา้ที่มีขนาดใหญ่

ท่ีสดุของไตห้วัน เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอีกจดุหนึง่ท่ีเป็นท่ีนยิมของ

ชาวไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีจดุสาํคญัท่ีท่องเที่ยว

มากมาย นาํท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขยีวมรกตของนํา้

ในทะเลสาบสรา้งความงดงามและความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพรอ้มกบัใหท่้าน

นมสัการพระอัฐิท่ีอัญเชิญมาจากชมพทูวีปและรปูเคารพของ พระถังซัมจัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ 

เท่ียง 🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ ปลาประธานาธิบดีอาหารชนพื้นเมือง 

บ่าย จากนัน้ นาํท่านกราบไหวส่ิ้งศกัดิสิ์ทธ์ิท่ี วดัเหวินอ ู่ เพื่อสกัการะขงจ๊ือเทพ

เจา้แห่งปัญญา เทพกวนอ ูและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย์ วัดนีเ้พิ่งสรา้งขึน้

เมื่อปี ค.ศ.1938 ท่ีผ่านมาแตใ่นปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณา

นคิมของญี่ปุ่นแลว้ รฐับาลไตห้วันจึงสนบัสนนุงบประมาณเพื่อสรา้งวัดเห

วินอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสรา้งอาคารยิ่งใหญ่กว่าเดมิ และสรา้งให้

ออกสไตลจี์นมากขึน้ไฮไลทท่ี์นยิมคือ การซ้ือกระดิง่ เขยีนชื่อตวัเองแลว้

นาํไปแขวนท่ีกาํแพงวัด เชื่อว่าจะทาํใหค้รอบครวัปลอดภยัรํา่รวยเงนิทอง 

การเรียนสาํเร็จ และความรกัหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่น

ชมทศันยีภาพอันงดงาม นาํทกุท่านแวะชิมชาอหูลง ท่ี รา้นใบชาชาที่ขึน้ชื่อ

ท่ีสดุของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มีสรรพคณุช่วยละลายไขมนัปลกูบนเขาอาลี

ซานในระดบัความสงูเป็นพนัเมตรจากระดบันํา้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนยิมซ้ือกลบัเป็นของ

ฝากชนดิหนึง่ จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีสะอาด

วนัท่ีสองสนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัเหวินอ ู่-รา้นใบชา 

ชอ้ปป้ิงฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 
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เรียบรอ้ยท่ีสดุในไตห้วันเมืองนีจ้ะเป็นศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะและทางใต ้

ของเกาะจึงทาํใหเ้มืองนีม้ีความคึกคกัอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศันส์องขา้งทางท่ี

สวยงาม 

 

จากนัน้ นาํท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ตเป็นตลาดคนเดนิท่ีมีชื่อเสียงและใหญ่ท่ีสดุอีกแห่งหนึง่ของเมือง

ไทจงมีความนา่สนใจอยู่ท่ีความเป็นทอ้งถ่ิน ทัง้อาหารทอ้งถ่ิน และอาหารนานาชาตสิไตล์ Street Food 

อาหารท่านเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนขูึน้ชื่อของท่ีนี ่เช่น ชานมไขม่กุ  ทาํใหส้ามารถดงึดดูนกัท่องเที่ยวชาว

ไตห้วันเองและนกัท่องเที่ยวตา่งชาต ิมีความนา่สนใจเหมาะกบัทกุเพศทกุวัย ดว้ยความท่ีฟงเจี๋ยไนท์

มารเ์ก็ตตัง้อยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฝงเจี่ย จึงมีสินคา้แฟขัน่วัยร ุ่น นกัศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้

ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถกูใจ 

เพื่อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มอ่ิมจใุจอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม HOTELHALF หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิสู่ กรงุไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ทางตอนเหนอื แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแตเ่ป็น

เมืองท่ีเจริญท่ีสดุและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การปกครอง เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการ

ท่องเที่ยว  

จากนัน้นาํทกุท่านแวะชิม ขนมพายสปัปะรด เคก้พายสบัปะรดเป็นขนมชื่อดงัประจาํชาตขิองไตห้วัน

ท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั มีรสชาตกิลมกล่อม แป้งมีความหอมและใสส้บัปะรดเยอะ นอกจากนีย้งัมี

ขนมอ่ืนๆอีกมากมายเช่นพายเผือก , Naugat (ตงัเม) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบั

บา้น 

จากนัน้นาํท่านสู่ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลกัท่ีตอ้งมา

ของเมืองไทเป และยงัเป็นสญัลกัษณข์องไตห้วัน อนสุรณส์ถานเจียง

ไคเช็คสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพื่อเป็นการราํลึกและเทิดทนู อดตี

ประธานนาธิบด ีเจียงไคเช็ค ผูพ้ฒันาความเจริญใหก้บัไตห้วันให้

เทียบเท่าระดบันานาชาต ิ โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคา

ทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจีน ตัง้สงา่อยู่ตรง

กลางของจตรุสัเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบันไดจาํนวน 89 ขัน้ เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบด ี และ

ภายในจะมีรปูป้ันสาํริดของท่านในท่านัง้ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนัน้ยงัมี

นศิทรรศการแสดงประวัตภิาพถ่ายแตล่ะช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใช ้

ตา่งๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

เทีย่ง  🍴รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ตึกไทเป101 เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์หลกัของเมือง

ไทเป (ไม่รวมค่าข้ึนตึก ชมวิวชัน้ 89 ท่านใดตอ้งการข้ึนชมวิวกรณุา

ติดต่อไกดท่ี์ดแูลคณะของท่าน ค่าข้ึนประมาณ 600 NTD)เป็นตกึท่ีสงู

ท่ีสดุในไตห้วันมีความสงูประมาณ 509 เมตร มีทัง้หมด 101 ชัน้ เหนอืพื้นดนิ

ตามชื่อและชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ ภายในตวัอาคารมีลกูต ุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 

ตนั ทาํหนา้ที่กนัการสัน่สะเทือนเวลาที่เกดิแผ่นดนิไหว  ดา้นขา้งตกึ จะเป็นส่วน

ของหา้งสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ  อิสระ

ใหท่้านไดถ่้ายรปูค ู่กบั ตึกไทเป 101 ตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสามไทจง–ไทเป– รา้นพายสปัปะรด–อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนทม์าร์

เก็ต 
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จากนัน้นาํท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดนดั

กลางคืนท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสดุในไทเป เป็นแหล่งรวมของกนิขึน้ชื่อนานา

ชนดิ นอกจากนัน้ยงัมี เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้ ้

อปกนัอย่างจใุจ ที่สาํคญัคือราคาถกู ของฝากยอดนยิมเพื่อใหท่้านได้

เพลิดเพลินอยา่งเต็มอ่ิมจใุจ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรมBear Innหรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเท่ียวชม ศนูยเ์จอรเ์มเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสขุภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และ ปะการงัแดง เป็น

เคร่ืองประดบัลํา้ค่าของคนไตห้วันมาตัง้แตใ่นอดตี  

จากนัน้เดนิทางสู่ อทุยานเ หยห๋ลิ่ว ตัง้อยู่ทางส่วนเหนอืสดุของเกาะ

ไตห้วันของเมืองนวิไทเป เป็นพื้นท่ีท่ีตดิกบัทะเล โดยการเซาะของนํา้และ

ลมทะเล ทาํใหเ้กดิโขดหินงอกเป็นรปูร่างลกัษณะตา่ง ๆ แลว้แต่

จินตนาการของแตล่ะคนโดยเฉพาะหินรปูเศียรพระราชิน ีที่เป็นไฮไลท์

ของอทุยานเยห๋ลิว หินรปูมงักร หินรปูเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลว้ตอ้ง

ถ่ายรปูคู่ 

เท่ียง  🍴รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนซูีฟู้ ด 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมืองผิงซี เมืองนวิไทเป จดุท่องเที่ยวยอดฮิต

ของเสน้ทางรถไฟสายประวติัศาสตรผ์ิงซี  (อยู่ระหว่างสถานสืีอ

เฟ่ินและสถานตีา้หัว ชื่อ “สอืเฟ่ิน”)ซ่ึงตัง้ชื่อตามครอบครวัดงัเดมิของ

ผูท่ี้พฒันาพื่นท่ีแห่งนี ้ไฮไลทข์องการมา ณ ที่แห่งนี ้คือการปล่อยโคม

ลอยจากสถานซืีอเฟ่ินและสามารถเดนิเล่นท่ีถนนสายเกา่ ซ่ึงเป็นถนน

เลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝัง่ มีเวลาใหท่้านปล่อยโคมลอยหรือเขยีนคาํ

อธิฐาน(ค่าทวัรไ์ม่รวมโคมลอย) และจดุท่องเที่ยวท่ีนา่สนใจอีกแห่งหนึง่คือ  สะพานแขวน Jing-an

เป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุของเมืองผิงซี ถา้ยืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกา่ผิงซีและ

แม่นํา้จีหลงไดอ้ย่างชดัเจน 

จากนัน้แวะศนูยเ์ครื่องสาํอาง ท่ีนีม่ีเคร่ืองสาํอางรวมถึงยาและนํา้มนัหรือยานวดตา่งๆท่ีขึน้ชื่อของ

ไตห้วันใหท้กุท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มท่ี 

จากนัน้นาํท่านตอ่ไปยงั วดัหลงซนัซื่อ หรือวดัเขามงักร เป็นวัด

ท่ีเกา่แกแ่ละมีชื่อเสียง มีอายกุว่า 300 ปี   ในช่วงสงครามโลกครัง้

ท่ี 2 วัดหลงซันซ่ือถกูท้ิงระเบิดจนพระอโุบสถไดร้บัความเสียหาย

ยบัเยิน  แตป่รากฏว่า พระโพธิสตัวก์วนอิม ที่ประดษิฐานภายในวัด

นัน้กลบัไม่ไดร้บัความเสียหายเลย ทาํใหผู้ค้นเล่ียมใส ศรทัธา พากนัมากราบไหว ้นอกจากนีย้งัมีเทพ

เจา้ที่มาจากทัง้ศาสนาพทุธเตา๋และขงจ๋ือเช่นเจา้แม่ทบัทิมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง , เทพเจา้กวนอู

วนัท่ีสีไ่ทเป-ศนูยเ์จอรเ์มเน่ียม-อทุยานเหยห๋ลิ่ว-ผิงซ-ีสถานีสอืเฟ่ิน-วดัหลงซนัซื่อ 

ตลาดซีเหมินติง-พกัอาบน้ําแร ่
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เร่ืองความซ้ือสตัยแ์ละหนา้ที่การงานและเทพเย่วเ์หล่าหรือผูเ้ฒ่าจนัทราที่เชื่อกนัว่าเป็นเทพผูผ้กูดา้ย

แดงใหส้มหวังในดา้นของความรกั 

นาํท่านสู่ ตลาดซีเหมินติงแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวัยร ุ่นไตห้วัน หาก

เปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนัน้เอง ซ่ึงเป็นศนูยร์วมแฟชัน่

ตา่ง ๆ ท่ีเป็นเทรนดฮ์ิตของเหล่าบรรดาวัยร ุ่นชาวไตห้วันมารวมกนัไว้

ท่ีนี ่และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เครื่องสาํอางค ์

สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งนีก็้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชื่อดงัตา่งๆ 

ทัง้อาหารในสไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาติ 

เพื่อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรมEastern Hot Spring Resortหรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวมีเวลาใหท้กุท่านไดพ้กัผ่อน

และผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติแบบสว่นตวัในหอ้งพกัจะทําใหช้่วยกระต ุน้ระบบ

การหมนุเวียนของโลหิตในร่างกายดีข้ึนผ่อนคลายความตึงเครียดผิวพรรณเปล่งปลัง่สด

ชื่น 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางส ูส่นามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈�เหิรฟ้าเดินทางส ู ่กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินท่ี SL399 

 (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 

13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวั สดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กไมมี่เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

15-19 พ.ย. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

16-20 พ.ย. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

22-26 พ.ย. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

23-27 พ.ย. 561 13,999 13,999 13,999 4,500 

29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

วนัท่ีหา้ สนามบินเถาหยวน– ดอนเมือง 

 หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ทางไตห้วนัสงวนสทิธ์ิเฉพาะวีซ่านกัท่องเท่ียว

เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้ง

ดําเนินการยืน่วีซ่า(มีค่าใชจ่้าย) 
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30 พ.ย - 4 ธ.ค. 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

01-05 ธ.ค. 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

02-06 ธ.ค. 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

04-08 ธ.ค. 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

05-09 ธ.ค. 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

06-10 ธ.ค. 61 15,999 15,999 15,999 4,500 

07-11 ธ.ค. 61 15,999 15,999 15,999 4,500 

13-17 ธ.ค. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

14-18 ธ.ค. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

20-24 ธ.ค. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

21-25 ธ.ค. 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

26-30 ธ.ค. 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

27-31 ธ.ค. 61 19,555 19,555 19,555 4,500 

28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 22,555 22,555 22,555 4,500 

29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 4,500 

30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 17,999 17,999 17,999 4,500 

31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 15,555 15,555 15,555 4,500 

01-05 ม.ค. 62 15,555 15,555 15,555 4,500 

10-14 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

11-15 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

17-21 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

18-22 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

24-28 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

25-29 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

14-18 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

15-19 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

21-25 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

22-26 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

28 ก.พ.-4 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

01-05 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

07-11 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

08-12 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

14-18 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 
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15-19 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

21-25 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

22-26 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,500 

 

*ค่าบริการขา้งตน้เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้กรณีต่างชาติชําระเพิ่ม 3,000 บาท  

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*ในสว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

  ค่านํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

  ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 

  ค่าที่พกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ    

  ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าทาํหนงัสือเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินบิารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนอืรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชําระ

ท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทางในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน   

ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 

1. ในการจองกรณุา ชําระค่าทวัร์มดัจําทวัรท่์านละ 10,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั 

หลงัจากทําการจอง และชําระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

2. หากลกูคา้ทําจองเกิน 20 ท่านท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปชําระเพิ่ม 1,000 บาทหากพบว่าคณะ

เดียวกนัจองเกิน 20 ท่านแมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบริษทัก็ตามขอสงวนสทิธ์ิใหชํ้าระเพ่ิม

ตามเง่ือนไขของบริษทั 
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3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ

เขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น 

 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซึ่ง

เม่ือจองและจ่ายมดัจําแลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจําใดๆ ทัง้สิ้น และในกรณีท่ี

ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิก

หรือขอเลื่อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ัง้หมดหรือ

บางสว่นได ้เวน้แต่ 

1ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน 

บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสยีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

2ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน 

แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไป

ล่วงหนา้ตามจริงเท่านัน้ 

3ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทน

ไดใ้นวนัเดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท / 

ตัว๋ 1 ใบ + สว่นต่างของภาษีน้ํามนัเชื้อเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ี

ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

 

หมายเหต ุ

 

1.  จํานวนผ ูเ้ดินทางขัน้ต่ําผ ูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุ

ไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอย ูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ี

เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย , ความล่าชา้ หรือ

จากอบุติัเหตตุ่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง

, การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอย ู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบริษทัฯจะ

จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูข้ึน บริษทัฯ สงวน

สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผ ูมี้

จดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ําระค่าใชจ่้ายให้

ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทาง

พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทกุ

ครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทน

บริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ูมี้อํานาจของบริษทักํากบัเท่านัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสอืเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสนิใจซื้อทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียด

วนัเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสนิใจซื้อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทวัรท่ี์ชําระกบัผ ูจ้ดั เป็นการชําระขาดก่อน

เดินทางและผ ูจ้ดัไดช้ําระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบชําระขาดก่อน

ออกเดินทางเช่นกนัฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด หรือ

ไดร้บัการปฎิเสธเขา้หรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผ ูจ้ดัขอ

สงวนสทิธิในการคืนเงินทกุกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต่ํากว่า 

6 เดือน หรือ 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต่ํา 6 หนา้ 
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หมายเหต ุ: สาํหรบัผ ูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียว  กําหนดใหมี้การประชาสมัพนัธส์นิคา้

พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึ่งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 

เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทกุท่านแวะชม  การบริโภคข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้นและ

ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัท่ีมีการลงรา้นรฐับาล  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจํานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/รา้น 

***สาํหรบัพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า ทางบริษทัขอ

เก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด *** 

 


