
 

COYOTE TAIWAN 5D3N 
(SEASON 2 ) 

ไทจง ไทเป เหยล๋ิว ผงิซ ีทะเลสาบสรุยิันจันทรา 
โดยสายการบนิไทยไลออนแอร(์SL) 

 

�ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา�วดัพระถงัซมัจ ั0ง�วดัเหวนิอู�่ สถานรีถไฟสาย
ประวตัศิาสตรผ์งิซ ี

� สะพานแขวน Jing-an�อทุยานเหยห่ลิ@ว�ตกึไทเป 101 �วดัหลงซานซื@อ 
�ชอ้ปปิF งสามตลาดดงั ตลาดฟงเจี@ย ตลาดซื@อหลนิ และ ตลาดซเีหมนิตงิไนทม์าร ์

เก็ต 
�บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิTHAI LION AIR นํ Fาหนกักระเป๋า20 KG 

�พกัไทจง 1 คนื ไทเป 1คนื เถาหยวน1คนืสดุฟิน..แชนํ่ Fาแรส่ว่นตวัในหอ้งพกั 
 

เที@ยวเต็มไมม่อีสิระ พรอ้มเมนพูเิศษ..ปลาประธานาธบิด,ีseafood เหยห๋ลิ@ว 
 
 
 

 
23.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสนามบนิดอนเมอืง ประตู 7-8 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯคอย
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง 

03.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิThai Lion Airเที@ยวบนิที@ SL398 
(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื@อง  ใชเ้วลาบนิ 4 ช ั@วโมงโดยประมาณ) 

08.00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน มกีรุงไทเปเป็นเมอืงหลวง หลัง
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ มัคคุเทศน์ทอ้งถินพรอ้มรถโคช้
ปรับอากาศรอตอ้นรับ (เวลาทีไตห้วันเร็วกว่าไทย1 ชัวโมง)ประเทศแห่งนี7เป็นเกาะทีมี
พื7นทีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ ตั 7งอยูห่า่งจากฝังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้อง
ประเทศจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ และชานมทีเลืองชือ 
นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึงเป็นทะเลสาบนํ7าจดืทีใหญ่ทีสุดและเป็น
เขือนทีสําคัญในไตห้วนั มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครึงบนเหมอืนพระอาทติย ์ครึงลา่ง
เหมอืนพระจันทรเ์สี7ยว รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี7จะมจีดุสําคญัทีทอ่งเทียวมากมาย  จากนั7น
นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ั0ง นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจัDง ทีอนัเชญิมาจากชมพทูวปี 

วันที�สอง    สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซําจั� ง -วัดเหวนิอู่ -ช้อปปิ#งฟ่งเจี�ยไนท์มาร์เก็ต 

วันแรก       กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที@ยง            รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารด้วยเมนู เมนูพิเศษ ปลา
ประธานาธบิด ี
บา่ย หลงัทานอาหาร นําทา่นกราบไหวส้ ิงศกัดิEสทิธิEที วดัเหวนิอูเ่พือสกัการะ

ขงจืF อเทพเจา้แห่งปัญญาและ เทพกวนอ ู
เทพเจา้แห่งความซือสัตยร์วมถงึสงิโตหนิ
ออ่น2ตัวทีตั 7งอยูห่นา้วัดซึงมมีลูคา่ถงึตัวละ
1ลา้นเหรยีญไตห้วัน วัดนี7เพิงสรา้งขึ7น
เมือปี ค.ศ.1938 ทีผ่านมาแต่ใน
ปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ยู่
ภายใตอ้าณานิคมของญีปุ่ นแลว้ 
รัฐบาลไตห้วันจงึสนับสนุนงบประมาณเพือสรา้งวัดเหวนิอู่ใหเ้ป็น
แหล่งท่องเทียว โดยสรา้งอาคารยิงใหญ่กว่าเดมิ และสรา้งใหอ้อก
สไตลจ์นีมากขึ7นไฮไลทท์ีนยิมคอื การซื7อกระดิง เขยีนชือตวัเองแลว้
นําไปแขวนทีกําแพงวัด เชือว่าจะทําใหค้รอบครัวปลอดภัยรํารวยเงนิ
ทอง การเรยีนสําเร็จ และความรักหวานชืน 

 
 แลว้นําท่านแวะชมิชารสชาตดิ ีจากนั7นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงไทจง

ซึงเป็นเมอืงทีไดข้ ึ7นชือว่าเป็นเมอืงทีสะอาดเรยีบรอ้ยทีสดุในไตห้วัน
เมอืงนี7จะเป็นศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและ
ทางใตข้องเกาะจงึทําใหเ้มอืงนี7มคีวามคกึคักอยู่ตลอดเวลา ระหว่าง
ทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีสวยงาม 

 
จากนั7น นําท่านสู ่ตลาดฝงเจี0ยไนทม์าเก็ตเป็นตลาดคนเดนิทีมชี ือเสยีงและใหญ่ทีสดุอกีแห่ง

หนึงของเมอืงไทจงมคีวามน่าสนใจอยูท่ีความเป็นทอ้งถิน ทั 7งอาหารทอ้งถิน และอาหาร
นานาชาตสิไตลS์treet Food อาหารท่านเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูขึ7นชือของทีนี เชน่ ชา
นมไขม่กุ  ทําใหส้ามารถดงึดดูนักท่องเทียวชาวไตห้วันเองและนักทอ่งเทียวต่างชาต ิมี
ความน่าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดว้ยความทีฟงเจีDยไนท์มาร์เก็ตตั 7งอยู่ใกลก้ับ
มหาวทิยาลัยฝงเจีย จงึมสีนิคา้แฟขันวัยรุ่น นักศกึษา ในราคาไมแ่พง มเีวลาใหท้่านได ้
อสิระกบัการชอ้ปปิ7งเลอืกซื7อสิงของทีถกูใจ  

 
                   เพื@อใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มอิ@มจใุจ อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
 
พกัที@  โรงแรม Hotel Half หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที�สาม    ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก็–ตกึไทเป010-ซื�อหลินไนท์มาร์เก็ต 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงไทเป ( โดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมอืง
หลวงของไตห้วัน มปีระชากรราว 3 ลา้นคน แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดเล็กแต่ ครั 7ง
หนึงเคยเป็นเมอืงทีถกูจับตามองดว้ยบทบาทสําคัญในการขบัเคลือนเศรษฐกจิ
จนไดช้ือว่าเป็นหนึงในสีเสอืแห่งเอเซยี และยังเป็นแหล่งรวมตลาดชอ้ปปิ7 ง
กลางคนือยา่งแทจ้รงิ 

                   จากนั7นนําทุกท่านแวะเยียมชมิ ขนมพายสบัปะรด ซึงพายสับปะรดเป็นขนม
ประจําชาตชิือดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรูจั้กไปทัวโลก อสิระ
ใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี7ยังมีและยังมีขนมอีก
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื7อ เลอืกชมิ  

 
เที@ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 นําท่านชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค  ทีสรา้งขึ7นเพือ รําลึกถึงอดีต

ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 
2523 มพีื7นทีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละ
รปูภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทีหาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน  

 
จากนั7น นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101เป็นหนึงในแลนดม์ารก์หลักของเมอืงไทเป(ไม่

รวมคา่ขึ7นตกึ ชมววิชั 7น 89 หากมเีวลาทา่นใดตอ้งการขึ7นชมววิกรณุาตดิตอ่ไกด์
ทีดูแลคณะของท่าน ค่าขึ7นประมาณ 600 NTD)เป็นตกึทีสูงทีสุดในไตห้วัน 
และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกมคีวามสูงถงึ509เมตรและยังมลีฟิทท์ีเร็วทีสดุใน
โลกดว้ยความเร็วต่อนาทอียู่ที1,008 เมตร มทีั 7งหมด 101 ชั 7นตามชือ และชั 7น
ใตด้นิอกี 5 ชั 7นโดยชั 7น 1-5  จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสนิคา้ทีขายของแบรนด์
เนม รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ  ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 
ตัน ทําหนา้ทีกันการสันสะเทือนเวลาทีเกดิแผ่นดนิไหวหลังจากนั7นนําท่าน
อพัเดทแฟชัน และการตกแต่งรา้นคา้ สไตลไ์ตห้วันใหท้่านไดเ้ลอืกซื7อมากมายในราคา
ถกูเป็นพเิศษ 

 
  จากนั7น นําท่านชอ้ปปิ7ง ตลาดซื@อหลนิ ตลาดยามคําคนืทีใหญ่ทีสดุในไทเป ใหท้่านซื7อสนิคา้

พื7นเมอืง  
                   หรอืสนิคา้ทีระลกึ และลิ7มรสกบัอาหารฟู้ดสตรทีสไตลไ์ตห้วันอนัหลากหลาย  
 
                   เพื@อเป็นการไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิF งอนัมคีา่ของทุกท่าน อาหารเย็นอสิระ

ตามอธัยาศยั 
 
พกัที@  โรงแรม CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั7นนําท่านเขา้ชม วดัหลงซาน(Lungshan Temple) หรอื วัดเขามังกร ซึงเป็น

หนึงในวัดทีเก่าแก่และมชีือเสยีงมากทีสุดแห่งหนึงของเมอืงไทเป ตั 7งอยู่ในแถบย่าน
เมอืงเก่า  มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ7นโดยคนจนีชาวฝูเจีF ยนชว่งปีค.ศ. 1738  
เพือเป็นสถานทีสักการะบูชาสิงศักสทิธิEตามความเชือของชาวจนี แต่เดมิสรา้งขึ7นเพือ
สักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ืนๆตามความเชือของชาวจนีอกี
มากกวา่ 100 องคท์ีดา้นในโดยมาจากทั 7งศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจืDอ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ 
ทีเกียวขอ้งกับการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอู เรืองความซื7อสัตยแ์ละหนา้ทีการงาน และ
เทพเยว่เ์หล่า หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเชือกนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความ
รัก  มรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็น

วนัที�สี�        ไทเป-วดัหลงซาน-ผิงซี-ซื�อเฟิ� น -เหยห๋ลิ�ว–ชอ้ปปิ� งตลาดซีเหมินตงิ-พกัอาบนํ�าแร่ 



 

ไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ีนีเป็นอกีหนึงแหล่ง
ทอ่งเทียวไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 

 
 นําท่านแวะศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (เจอมาเนี@ยม)ทีเป็นเครืองประดับเพือสุขภาพ มทีั 7ง

แบบสรอ้ยขอ้มอื และ สรอ้ยคอ เป็นการชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา 
รวมทั 7งมชีมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เครืองประดับลํ7าค่าของชาวไตห้วันมาตั 7งแต่
โบราณ 

 
จากนั7น นําท่านเดนิทางสู่เมอืงผงิซ ีเมอืงนิวไทยเป จุดท่องเทียวยอดฮติของเสน้ทางรถไฟ

สายประวตัศิาสตรผ์งิซ ี(อยูร่ะหว่างสถานีซอืเฟินและสถานีตา้หัว ชือ “ซอืเฟิน” )ซึง
ตั 7งชือตามครอบครัวดังเดมิของผูท้ีพัฒนาพืนทีแหง่นี7 ไฮไลทข์องการมา ณ ทีแหง่นี7 คอื
การปล่อยโคมลอยจากสถานีซอืเฟินและสามารถเดนิเล่นทีถนนสายเก่า ซึงเป็นถนน
เลยีบทางรถไฟ ซึงมทีั 7งรา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝัง มเีวลาใหท้่านปล่อยโคมลอย
หรอืเขยีนคําอธฐิานในกระบอกไม่ไผ่ (คา่ทวัรไ์ม่รวมโคมลอย) และจุดท่องเทียวที
น่าสนใจอกีแห่งหนึงคอื  สะพานแขวน Jing-anเป็นสะพานทียาวทีสุดของเมอืงผงิซ ี
ถา้ยนือยูบ่นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกา่ผงิซแีละแมนํ่7าจหีลงไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
กลางวนั          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารดว้ยเมนซูฟีู้ ด 
 
บา่ย            นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิหยห๋ลิ@วอทุยานแหง่นี7ตั 7งอยูท่างสว่น

เหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื7นทีเป็นแหลมยืนไปในทะเล การ
เซาะกร่อนของนั7าทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง
ลักษณะต่าง ๆ น่าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชนิี ซ ึงมี
ชือเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก จากนั7นแวะรา้นเครื@องสําอางคท์ีนีมเีครืองสําอางคร์วมถงึยา
และนํ7ามนัหรอืยานวดตา่งๆทีข ึ7นชือของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที 

จากนั7น ใหท้่านไดช้อ้ปปิF งยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending) ชือนี7มทีีมาจากยคุการยดึครองของ
ญีปุ่ น เนืองจากทีตั 7งทางภมูศิาสตรท์ีตั 7งอยูท่างประตเูมอืงตะวันออกของไทเปจงึตั 7งชือวา่ 
ซเีหมนิตงิ ซเีหมนิตงิเป็นถนนคนเดนิและย่านชอ้ปปิ7งทีเป็นทีนยิมของเมอืงไทเป และ
เป็นถนนเสน้แรกของไทเปทีถูกกําหนดใหเ้ป็นถนนเดนิเทา้ ทีเต็มไปดว้ย รา้นคาราโอ
เกะ, โรงภาพยนตร,์ รา้นรองเทา้, รา้นหนังสือและเสื7อผา้เครืองสําอาง รวมทั 7งสนิคา้
แฟชันเทรนดร์ุน่ใหม่ๆ มากมายอาท ิAdidas, Nike, Puma etc.  ซึงเป็นแหลง่รวมตัวของ
นักชอ้ปทีเรยีกไดว้่าเป็นสยามสแควรข์องเมอืงไทยเลยทเีดยีวและสําหรับท่านทีชืนชอบ
รองเทา้ ONITSUKA TIGERพลาดไมไ่ดท้ีนีราคาถกูกวา่เมอืงไทยแน่นอน 

                    เพื@อใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มอิ@มจใุจ อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
พกัที@ นําทา่นสูท่ ี@พกัEastern Hot Spring Resort  หรอืเทยีบเทา่ มเีวลาใหท้กุทา่นได้

พกัผอ่นและผอ่นคลายกบัการแชนํ่ Fาแรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกั จะทําให้
ช่วยกระตุน้ระบบการหมุนเวยีนของโลหติในรา่งกายดขี ึFน ผ่อนคลายความตงึ
เครยีด ผวิพรรณเปลง่ปล ั@งสดชื@น               

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จนไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.55 น. นําคณะทา่นสมาชกิเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิThai Lion Air เที@ยวบนิ
ที@ SL399 

 (ไมม่อีาหารและเครื@องดื@มบรกิารบนเครื@องบนิ) 
14.20 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

วนัที�หา้  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 

หมายเหต.ุ..กรณีที�ไต้หวนัยกเว้นคา่วีซา่ให้นั �นทางไต้หวนัสงวนสทิธิ�เฉพาะกรณีเป็นวีซา่นกัทอ่งเที�ยวเทา่นั �นเพราะฉะนั �นลกูค้าต้องใช้พาสปอร์ตเลม่แดงในการเดนิทางเทา่นั �น

....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดําเนินการยื�น 

วีซา่ตามปกต ิ   และพาสปอร์ตต้องมีอายเุหลือไม่ตํ�ากว่า . เดือนนบัจากวนัเดนิทางนะคะ 



 

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง พกัเดี@ยวเพิ@ม 

19-23 เมษายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

20-24 เมษายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

25-29 เมษายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

26-30 เมษายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

2-6 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

3-7 พฤษภาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

4-8 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

9-13 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

10-14 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

11-15 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

16-20 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

17-21 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

18-22 พฤษภาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

23-27 พฤษภาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

24-28 พฤษภาคม 61 12,999 12,999 12,999 4,500 

25-29 พฤษภาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

26-30 พฤษภาคม 61 12,999 12,999 12,999 4,500 

27-31 พฤษภาคม 61 12,999 12,999 12,999 4,500 

6-10 มถินุายน 61 12,900 12,900 12,900 4,500 

13-17 มถินุายน 61 12,555 12,555 12,555 4,500 

This image cannot currently be displayed.



 

20-24 มถินุายน 61 12,900 12,900 12,900 4,500 

27 มถินุายน - 1 กรกฎาคม 61 12,900 12,900 12,900 4,500 

4-8 กรกฎาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

11-15 กรกฎาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

18-22 กรกฎาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

25-29 กรกฎาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

26-30 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

27-31 กรกฎาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

1-5 สงิหาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

8-12 สงิหาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

9-13 สงิหาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

10-14 สงิหาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

15-19 สงิหาคม 61 12,999 12,999 12,999 4,500 

22-26 สงิหาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

5-9 กนัยายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

12-16 กนัยายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

19-23 กนัยายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

26-30 กนัยายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

3-7 ตลุาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

4-8 ตลุาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

5-9 ตลุาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

10-14 ตลุาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

11-15 ตลุาคม 61 15,999 15,999 15,999 4,500 

12-16 ตลุาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

13-17 ตลุาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

17-21 ตลุาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

18-22 ตลุาคม 61 15,999 15,999 15,999 4,500 

19-23 ตลุาคม 61 15,999 15,999 15,999 4,500 



 

20-24 ตลุาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

21-25 ตลุาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

24-28 ตลุาคม 61 13,555 13,555 13,555 4,500 

25-29 ตลุาคม 61 13,555 13,555 13,555 4,500 

26-30 ตลุาคม 61 13,333 13,333 13,333 4,500 

 
*คา่บรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัทอ่งเที@ยวชาวไทยเทา่น ัFนและยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ 

มคัคเุทศกท์อ้งถิ@น 
ทา่นละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  ที@สนามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง* 

 ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  

อตัราคา่บรกิารนีFรวม 
 

 � คา่ตัDวเครืองบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม ี
 � คา่นํ7าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 � คา่รถรับ-สง่ และนําเทียวตามรายการ 
 � คา่ทีพักตามทีระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 � คา่เขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการ  
 � คา่อาหารตามมื7อทีระบใุนรายการ    
 � คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 � คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท   
 (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีFไมร่วม 
 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพทท์างไกล  
ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือ
รายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ@น ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่
ทา่นที@สนามบนิดอนเมอืงก่อนออกเดนิทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจ
ของทา่น 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3% 
�ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 
 

เงื@อนไขการใหบ้รกิาร 
  1.ในการจองครั 7งแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรอืทั 7งหมด สว่นทีเหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 35 

วัน  
 ( ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ )  เนืองจากราคานี7เป็นราคาโปรโมชัน ตัDวเครืองบนิ

การันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึงเมือจองและจา่ยมดัจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนื
คา่มัดจําใดๆ ทั 7งสิ7น และในกรณีทีออกตัDวเครืองบนิไปแลว้ หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือนเดนิทางผู ้
จองจะไมส่ามารถทําเรืองขอคนืคา่ตัDวหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ั 7งหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัDว
เครืองบนิ  



 

 บรษัิทฯ จะไมห่ักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 7งสิ7น ถา้ยงัไมม่กีารยืนวซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอืนใด 
1.2ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัDว

เครืองบนิ  
แต่มกีารยืนวซีา่ไปแลว้หรอืมคี่าใชจ้่ายอืนใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าทีจ่าย
ไป 
ลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นั7น 
1.3ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตัDวเครืองบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่า

แทนได ้
ในวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบชําระค่าธรรมเนยีมการเปลียนชือตัDว 3,000 บาท / ตัDว 
1 ใบ  
+ ส่วนต่างของภาษีนํ7ามันเชื7อเพลงิ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได ้
จา่ยไป 
ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

2.เมือท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่
เดนิทางพรอ้ม 

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิE ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 7งสิ7น  
3.กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั 7งทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื

เขา้ 
ประเทศทีระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิEทีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั 7งสิ7น 
4.การยกเลกิ 

4.1ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ7นไป ยดึเงนิในสว่นมดัจํา 
4.2ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
4.3ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 7งหมด 100 % ของราคาทัวร ์ 
ยกเวน้กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุด หรอืเทศกาลทีตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอื
กรุ๊ปทีม ี
การการันตคี่ามัดจําทีพัก  โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ 
และ 
ไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะ 
ไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวร ์ทั 7งหมดเนืองจากค่าตัDวเป็นการเหมาจ่ายในเทียวบนิ
นั7นๆ 

หมายเหต ุ
1. จํานวนผูเ้ดินทางขั 7นตําผูใ้หญ่  30 ท่านขึ7นไป เทียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ

เปลียนแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิEทีจะเปลียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี7 เมือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเทียว โรงแรมทีพัก สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 
4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุ

ไตฝุ้่ น  
ปฏิวัติและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม เตมิทีเกดิขึ7น

ทางตรงหรอื 
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง

, การนัด 
หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีตรวจคน

เขา้ 



 

เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทั 7งจากไทย และต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของ 
บรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทียวในสถานทีทีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ 

และ 
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั 7งสิ7น แต่ทั 7งนี7ทางบรษัิทฯจะจัดหา

รายการ 
เทียวสถานทีอืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิEการจัดหานี7โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ราคานี7คดิตามราคาตัDวเครืองบนิในปัจจุบัน หากราคาตัDวเครืองบนิปรับสูงขึ7น บรษัิทฯ สงวน

สทิธิEทีจะ 
ปรับราคาตัDวเครืองบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ี

จดุประสงค ์
เดนิทางเพือทอ่งเทียวเทา่นั7น 

 9. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่
เทียวบาง 
รายการ, ไมท่านอาหารบางมื7อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน 
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7น หากเกดิสิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิ 

อบุตัเิหตทุีเกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทียวเอง 
11.เนืองจากตัDวเครืองบนิเป็นตัDวราคาพเิศษ เมือออกตัDวไปแลว้ในกรณีทีทา่นไมส่ามารถเดนิทาง

พรอ้ม 
คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัDวเครืองบนิไมส่ามารถนํามาเลือนวันหรอืคนืเงนิได ้ 

12.เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั 7งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับ 
ในเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั 7งหมด 

13.ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตัDวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีของบรษัิท ฯ กอ่น
ทกุครั 7ง  

มฉิะนั7นทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 7งสิ7น 
14.มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทน

บรษัิท   
เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั7น 

ขอ้ควรระวงั 
-กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเชค็เรืองการยืนวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กบัเจา้หนา้ทีทกุครั 7ง 
-กรณีลกูคา้ทีตอ้งเดนิทางดว้ยเทียวบนิในประเทศ  กอ่นตัดสนิใจซื7อทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวัน
เวลา เทียวบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสนิใจซื7อตัDวเครืองบนิภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือการทอ่งเทียวเทา่นั7น คา่ทัวรท์ีชาํระกบัผูจั้ด เป็นการชําระขาดกอ่นเดนิทาง
และผูจั้ดไดช้าํระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเทียวตา่งๆ แบบชาํระขาดกอ่นออก
เดนิทางเชน่กนัฉะนั7นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บ
การปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผูจั้ดขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุ
ไมต่ํ@ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึFนไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ@า 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที@อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี@ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที@ยว  กาํหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืFนเมอืงใหน้กัทอ่งเที@ยวท ั@วไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึ@ง
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนื@องจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที@ยว
ทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึFนอยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัFงส ิFนและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะ
เขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัที@มกีารลง
รา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที@เกดิข ึFนจากทา่นเป็นจาํนวน
เงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

***สําหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่ที@เกดิข ึFนตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิv เก็บคา่ใชจ้า่ย

ท ัFงหมด*** 

 
 


