
 

 

COYOTE TAIWAN  
ตนตําหรับ 5วัน 3คืน 

 

 
 

☛ ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู 

☛ อนุสรณเจียงไคเช็ค – ถายภาพคูตึกไทเป 101  

☛ อุทยานเหยหลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟน – วัดหลงซันซื่อ 

☛ ชอปปง3 ไนทมารเก็ต ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงสูไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ําหนักกระเปา 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไมมีอิสระ  

!! พิเศษพักโรงแรมอาบน้ําแรในหองนอนสวนตวั 1 คืน !! 
• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟูดเหยหลิ่ว • 

 
 

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 



 

 

23.45 น. � คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion 

Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 

03.10 น. ✈ เหริฟาสู ไตหวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

08.00น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตหวัน ประเทศแหงนี้เปนเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทย

ประมาณ 12 เทา ตั้งอยูหางจากฝงดานตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 

ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเปนเมืองหลวงเวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 

ชั่วโมง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ 

เพื่อเดินทางสูเมืองหนานโถว 

เชา   บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม ขึ้นชื่อของไตหวันที่ไมควรพลาด 

 จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun 

Moon Lake)ตั้งอยูในเขตเมืองหนานโถว เปนแหลงน้ําที่มีขนาดใหญ

ที่สุดของไตหวัน เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เปนที่นิยมของชาว

ไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงนี้จะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย นํา

ทานลองเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน้ําในทะเลสาบสรางความงดงามและความประทับใจ

ใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมากพรอมกับใหทานนมัสการพระอัฐิที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพ

ของ พระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถงัซัมจั๋ง 

เที่ยง           � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี        

อาหารชนพื้นเมือง 

บาย จากนั้น นําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจา

แหงปญญา เทพกวนอู และเทพเจาแหงความซื่อสัตยวัดนี้เพิ่งสรางขึ้นเมื่อป 

ค.ศ.1938 ที่ผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใตอาณานิคมของ

ญี่ปุนแลว รัฐบาลไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางวัดเหวินอูใหเปน

วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู-รานใบชา 

ชอปปงฝงเจี่ยไนทมารเก็ต 



 

 

แหลงทองเที่ยว โดยสรางอาคารยิ่งใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมากขึ้นไฮไลทที่นิยมคือ การซื้อ

กระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแลวนําไปแขวนที่กําแพงวัด เชื่อวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัยร่ํารวยเงินทอง การ

เรียนสําเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม แลวนําทาน

แวะชิมชารสชาติดี จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองไทจงซึ่งเปนเมืองที่ไดขึ้นชื่อวาเปนเมืองที่สะอาด

เรียบรอยที่สุดในไตหวันเมืองนี้จะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของ

เกาะจึงทําใหเมืองนี้มีความคึกคักอยูตลอดเวลา ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม 

 

จากนั้น นําทานสู ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินที่มีชื่อเสียงและใหญที่สุดอีกแหงหนึ่งของเมืองไทจงมี

ความนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น ทั้งอาหารทองถิ่น และอาหารนานาชาติสไตลStreet Food อาหาร

ทานเลนสไตลไตหวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ เชน ชานมไขมุก  ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไตหวันเอง

และนักทองเที่ยวตางชาติ มีความนาสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดวยความที่ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ตตั้งอยูใกล

กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินคาแฟขั่นวัยรุน นักศึกษา ในราคาไมแพง มีเวลาใหทานไดอิสระกับการชอป

ปงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ  

                   เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
พักที่   โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ตั้งอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองที่

เจริญที่สุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว  

จากนั้นนําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมชื่อดังประจําชาติของไตหวันที่มี

เอกลักษณเฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีก

มากมาย เชน พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน  

จากนั้นนําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานที่หลักที่ตองมาของ

เมืองไทเป และยังเปนสัญลักษณของไตหวัน อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค

สรางขึ้นตั้งแตป 1976 เพื่อเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบ

ดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนาความเจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับ

นานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตาม

สถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดานหนามีบนัไดจํานวน 89 ขั้น 

เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานในทานั้งขนาดใหญ ซึ่งจะมีทหาร

วันที่สาม    ไทจง –ไทเป – รานพายสัปปะรด –อนุสรณสถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท



 

 

ยืนเฝาไว2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจียง ไคเช็ค รวม

ไปถึงขาวของเครื่องใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย 

เที่ยง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหนึ่งในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป

(ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดที่

ดูแลคณะของทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวัน และ

สูงเปนอันดับที่ 2 ของโลก ตึกไทเปมีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ ภายในตัวอาคารมี

ลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด

แผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ขายของแบรนดเนม 

รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําทาน ชอปปงตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดนัด

กลางคืนที่ถือวาใหญที่สุดในไทเป เปนแหลงรวมของกินขึ้นชื่อนานาชนิด 

นอกจากนั้นยังมี เสื้อผา เครื่องประดับ กระเปา รองเทา ใหไดชอปกันอยาง

จุใจ ที่สําคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยมเพื่อใหทานไดเพลิดเพลิน

อยางเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเที่ยวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวย

ในการไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเครื่องประดับล้ําคาของ

คนไตหวันมาต้ังแตในอดีต  

จากนั้นเดินทางสู อุทยานเหยหลิว่ ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน

ของเมืองนิวไทเป เปนพื้นที่ที่ติดกับทะเล โดยการเซาะของน้ําและลมทะเล 

ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ แลวแตจินตนาการของแตละ

คนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เปนไฮไลทของอุทยานเยหลิว หินรูป

มังกร หินรูปเห็ด ทีใ่ครมาเยือนแลวตองถายรูปคู 

วันที่สี ่       ไทเป-ศูนยเจอรเมเนี่ยม-อุทยานเหยหลิ่ว-ผิงซี-สถานีสือเฟน-วัดหลงซันซื่อ 
ตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ําแร 



 

 

เที่ยง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟูด 

จากนั้นเดินทางสู สถานีสือเฟน ตั้งอยูในเมืองนิวไทเป ในอดีตเคยเปน

เสนทางขนถานหิน แตในปจจุบันไดเปลี่ยนเปนสถานที่ทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ เปนยานถนนสายเกา ตรงถนนเลียบทางเดินรถไฟ มีรานคา 

รานอาหารขางทาง และเต็มไปดวยรานโคมลอยแขนไฮไลทของการมาที่นี่

คือการมาปลอยโคมลอย หรือเขียนคําอธิฐานในกระบอกไมไผ (คาทัวรไม

รวมโคมลอย)  

จากนั้นแวะศูนยเครื่องสําอาง ที่นี่มีเครื่องสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆที่ขึ้นชื่อของไตหวัน

ใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ 

จากนัน้จากนั้นนําทานตอไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร  

เปนวัดที่เกาแกที่สุดในไทเป  ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อ

ถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรับความเสียหายยับเยิน  แตปรากฏวา 

พระโพธิสัตวกวนอิม นั้นกลับไมไดรับความเสียหายเลย ทําใหผูคนเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมากราบไหว  

นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปปงยอดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรียบ

กับบานเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเปนศูนยรวมแฟชั่นตาง ๆ ที่เปนเท

รนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวที่นี่ และนอกจากจะเต็ม

ไปดวยรานเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัดแฟชั่นแลว ถนนแหงนี้

ก็ยังเต็มไปดวยรานอาหารชื่อดังตางๆ ทั้งอาหารในสไตลชาวไตหวันและ

อาหารนานาชาติ  

เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พักที่  โรงแรม Eastern Hot Spring Resor หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว มีเวลาใหทุกทานไดพักผอน
และผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติแบบสวนตัวในหองพัก จะทําใหชวยกระตุนระบบการ

หมุนเวียนของโลหิตในรางกายดีขึ้น ผอนคลายความตึงเครียด ผิวพรรณเปลงปลั่งสดชื่น        

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหิรฟาเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 

วันที่หา  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 



 

 

 (ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

13.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

 

 
 

อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 
เด็กมเีตียง 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 
เด็กไมมเีตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

3-7 ตุลาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

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

5-9 ตุลาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

21-25 ตุลาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

24-28 ตุลาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

15-19 พฤศจิกายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

16-20 พฤศจิกายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

22-26 พฤศจิกายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

23-27 พฤศจิกายน 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

 หมายเหต.ุ..กรณทีีไ่ตหวนัยกเวนคาวซีาใหนัน้ทางไตหวันสงวนสิทธิเ์ฉพาะกรณเีปนวซีานกัทองเทีย่วเทานัน้เพราะฉะนัน้ลกูคาตองใชพาสปอรตเลม

แดงในการเดนิทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดาํเนินการยืน่วซีา(มคีาใชจาย) 

วีซาตามปกติ  และ พาสปอรตตองมีอายุเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ 



 

 

1-5 ธันวาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

2-6 ธันวาคม 61 14,555 14,555 14,555 4,500 

4-8 ธันวาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

5-9 ธันวาคม 61 14,999 14,999 14,999 4,500 

6-10 ธันวาคม 61 15,999 15,999 15,999 4,500 

7-11 ธันวาคม 61 15,999 15,999 15,999 4,500 

13-17 ธันวาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

14-18 ธันวาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

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

21-25 ธันวาคม 61 13,999 13,999 13,999 4,500 

26-30 ธันวาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

27-31 ธันวาคม 61 21,900 21,900 21,900 4,500 

28 ธันวาคม 61-1 มกราคม 62 22,900 22,900 22,900 4,500 

29 ธันวาคม 61- 2 มกราคม 62 21,900 21,900 21,900 4,500 

30 ธันวาคม 61- 3 มกราคม 62 16,999 16,999 16,999 4,500 

31 ธันวาคม 61- 4 มกราคม 62 15,555 15,555 15,555 4,500 

1-5 มกราคม 62 15,555 15,555 15,555 4,500 
 

*คาบริการขางตนรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น และยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 

ทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน  ที่สนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง* 
 ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  

  

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  



 

 

  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระที่
สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 

 
1. ในการจองกรุณาชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจาก

ไดรับใบแจงหนี้ เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 

100% ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่

ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอ

เลื่อนเดินทางผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต 

1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน 

บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด 

1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แต

มีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนา

ตามจริงเทานัน้ 

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนได

ในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + 



 

 

สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาทีไ่ดจายไปลวงหนา

ตามจริงเชน คาวีซา เปนตน 

2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา

ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. .การยกเลิก 

4.1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในสวนมัดจํา 

4.2. ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 30 วนั เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

4.3. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการกา

รันตีคามัดจําที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืน

เงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 

หรือคาทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

หมายเหตุ 

 
1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได 

3. รายการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรง

หรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ

นัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 



 

 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ

ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค

เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอม

คณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน 

แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอควรระวัง  

-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาที่ทุกครั้ง 

-กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซื้อทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา 

เทีย่วบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่ชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและ

ผูจัดไดชําระตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเที่ยวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน 

ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือ

ออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุก

กรณี 



 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง

ใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เนื่องจากมีผลกับ

ราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การ
บริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ

เขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวี

ซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด *** 

 


