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รหัสโปรแกรม : 25032 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

โคโยต้ี TAIWAN ตน้ตำรับ 5 วนั 3 คนื 
ล่องเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัเหวนิอู-่ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101-อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ 

อทุยานแหง่ชาตเิหยห๋ลิว่-ทา่เรอืประมงเจิง้ปนิ-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่-วดัหลงซาน 
ชอ้ปปิง้ 3 ไนทม์ารเ์กต็ ตลาดฟงเจีย่ - ตลาดหนงิเซีย่ - ตลาดซเีหมนิตงิ 

•บนิตรงสูไ่ทเป โดยสายการบนิ THAI LION AIR นำ้หนกักระเปา๋ 20 KG• 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนำมบินเถำหยวน - เข้ำที่พกั - ไทเป    (-/-/-) 

17.30 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิน Thai Lion 
Air โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ 

20.35 น. ✈ เดินทำงสู่ ไต้หวัน โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL396 
(ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) (ใช้เวลำบิน 5 ช่ัวโมงโดยประมำณ) 

 

***เท่ียวบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด*** 
 

01.25 น. ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองเถำหยวนประเทศไตห้วนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกำะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวำ่ประเทศไทยประมำณ 12 
เท่ำ ตั้งอยู่ห่ำงจำกฝ่ังดำ้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมำณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกำะน้อยใหญ่
รำว 78 เกำะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลำท่ีไตห้วนัเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้
เมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศเพ่ือเดินทำงสู่โรงแรมที่พกั 

  ท่ีพกั  CU Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสอง    ไทเป - ทะเลสำบสุริยันจันทรำ -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้ำนใบชำ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มำร์เกต็      (B/L/-) 
 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 เดินทำงสู่ ทะเลสำบสุริยัน จันทรำหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยูใ่นเขตเมืองหนำนโถว เป็นแหล่งน ้ำท่ี

มีขนำดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชำวไตห้วนั รอบๆทะเลสำบแห่งน้ี
จะมีจุดส ำคญัท่ีท่องเท่ียวมำกมำย น ำท่ำนล่องเรือชมบรรยำกำศและชมสีเขียวมรกตของน ้ำในทะเลสำบสร้ำงควำม
งดงำมและควำมประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นอยำ่งมำก พร้อมกบัใหท้่ำนนมสักำรพระอฐิัท่ีอญัเชิญมำจำก
ชมพูทวีปและรูปเคำรพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 
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เท่ียง 🍴 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ตั้งอยู่ดำ้นเหนือของทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของชำวไตห้วนั 

ภำยในจะเป็นท่ีประดิษฐำนรูปป้ันของศำสดำขงจ้ือเทพเจำ้แห่งปัญญำ และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจำ้ท่ีมีอุปนิสัย

เป็นรักษำค ำพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ชำวจีนและชำวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจำ้แห่งควำมซ่ือสัตย ์เช่ือกนัว่ำ

บำรมีของท่ำนสำมำรถ ขจดัภูตผีปีศำจ แคลว้คลำดจำกอนัตรำยเเละช่วยหนุนให้กิจกำรเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ

วดัมีควำมคลำ้ยคลึงกบัพระรำชวงัตอ้งห้ำมกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวิหำรและสีสัน โดยมีตวัวิหำรใหญ่แบ่ง

ออกเป็นสำมชั้นและมีวิหำรเล็กโอบลอ้มอยู่ดำ้นขำ้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หนำ้วดัซ่ึงมีมูลค่ำตวัละ 1 

ลำ้นเหรียญไตห้วนั  

 
 

แวะชิมชำอู่หลงท่ี ร้ำนใบชำ ชำท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชำติหอม มีสรรพคุณช่วยละลำยไขมนัปลูกบนเขำ
อำลีซำนในระดบัควำมสูงเป็นพนัเมตรจำกระดบัน ้ำทะเล และเป็นของฝำกท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝำก 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไทจงซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือว่ำเป็นเมืองท่ีสะอำดเรียบร้อยท่ีสุดในไตห้วนัเมืองน้ีจะเป็น
ศูนยก์ลำงกำรเดินทำงจำกทำงดำ้นเหนือของเกำะและทำงใตข้องเกำะจึงท ำให้เมืองน้ีมีควำมคึกคกัอยู่ตลอดเวลำ 
ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช้มทิวทศัน์สองขำ้งทำงท่ีสวยงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ ตลำดฟงเจี่ยไนท์มำเก็ต เป็นตลำดคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและ
ใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทจงมีควำมน่ำสนใจอยู่ท่ีควำมเป็น
ท้องถ่ิน ทั้ งอำหำรท้องถ่ิน และอำหำรนำนำชำติสไตล์Street Food 
อำหำรท่ำนเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ้นช่ือของท่ีน่ี เช่น ชำนมไข่มุก  ท ำ
ให้สำมำรถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชำวไตห้วนัเองและนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติ 
มีควำมน่ำสนใจเหมำะกบัทุกเพศทุกวยั ดว้ยควำมท่ีฟงเจ่ียไนทม์ำร์เก็ต
ตั้งอยูใ่กลก้บัมหำวิทยำลยัฟงเจ่ีย จึงมีสินคำ้แฟชัน่วยัรุ่น นกัศึกษำ ในรำคำไม่แพง มีเวลำใหท้่ำนไดอิ้สระกบักำรช้
อปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ  เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิอย่ำงเต็มอิม่จุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 
 ท่ีพกั  Twin Star Hotel Taichung หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีสำม    โรงละครแห่งชำติ (ไทจง) - ไทเป - ถ่ำยรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้ำนพำยสัปปะรด - อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค –  
 ตลำดหนิงเซ่ีย            (B/L/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำชม โรงละครแห่งชำติไถจง โรงละครท่ีออกแบบโดยสถำปนิกชำวญ่ีป่นช่ือดัง อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จำก

แนวคิด “ถ ้ำเสียง” จึงท ำให้ก ำแพงของอำคำรมีควำมโคง้มนเป็นเอกลกัษณ์ และสำมำรถตั้งอยู่ได ้โดยไม่ตอ้งใช้
เสำค ้ำและก ำแพงตั้งฉำก ภำยในอำคำรประกอบดว้ย โรงละครหลกั (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) 
ห้องโล่ง (Black Box) และพื้นท่ีกิจกรรม (Corner Salon) ซ่ึงสำมำรถจดัได้ทั้งกำรแสดงและงำนประชุมระดับ
นำนำชำติ  

 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินกลบัสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกำะไตห้วนั ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็ก
แต่เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจ กำรปกครอง เทคโนโลย ีอุตสำหกรรม และกำรท่องเท่ียว 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตึกไทเป 101 หน่ึงในแลนดม์ำร์กหลกัของเมืองไทเปเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัมี
ควำมสูงประมำณ 508 เมตร จ ำนวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตำมช่ือ และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ท ำใหตึ้กไทเป 101 เป็น
ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภำยในตวัอำคำรมีลูกตุม้ขนำดใหญ่หนักกว่ำ 900 ตนัถูกแขวนอยู่ระหว่ำง
ชั้นท่ี 87-92 ภำยในตึก   เพื่อเป็นตวัตำ้นแรงสั่นสะเทือนท่ีอำจเกิดจำกพำยไุตฝุ้่ นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์
ควำมเร็วสูงท่ีใชเ้วลำเพียง 37 วินำทีจำกชั้น 1 ไปยงัชั้น 89 ซ่ึงเป็นชั้นส ำหรับชมวิว ท่ีจะสำมำรถชมวิวของไทเป
ไดแ้บบพำโนรำม่ำ  ดำ้นขำ้งตึกจะเป็นส่วนของห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีขำยของแบรนด์เนม ร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรต่ำง  ๆ  
อสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ตำมอธัยำศัย 
(ไม่รวมค่ำขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่ำนใดต้องกำรขึ้นชมวิวกรุณำติดต่อไกด์และหัวหน้ำท่ีดูแลคณะของท่ำน ค่ำขึ้น
ประมำณ 600 NTD ท้ังนีก้ำรขึน้ตึกขึน้อยู่กบัเวลำหน้ำงำน โปรดเช็คกบัไกด์ของท่ำน) 

 

 

เท่ียง 🍴 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พเิศษ ลิม้ลอง SET เมนู SHABU ขึน้ช่ือของไต้หวัน) 
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จำกนั้น น ำทุกท่ำนแวะชิม ขนมพำยสัปปะรด เคก้พำยสับปะรด เป็นขนมช่ือดังประจ ำชำติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพำะตวั มีรสชำติกลมกล่อม แป้งมีควำมหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจำกน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมำกมำย เช่น 
พำยเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝำกกลบับำ้น  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของไตห้วนั เป็นอำคำรสีขำวทั้งส่ีดำ้น มีหอ
อนุสรณ์ หลงัคำทรงแปดเหล่ียมสีน ้ำเงินแบบสถำปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่ตรงกลำงของ จตัุรัสเสรีภำพ 
มีบนัไดด้ำ้นหน้ำ 89 ขั้น เท่ำกบัอำยุของท่ำนนำยพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธำนำธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชำวไตห้วนั 
ผูพ้ฒันำควำมเจริญให้ไตห้วนัเทียบเท่ำประเทศอ่ืนในระดบันำนำชำติ และรูปป้ันของท่ำนท ำจำกทองสัมฤทธ์ิใน
ท่ำนัง่ ใบหนำ้ยิ้มแยม้ ซ่ึงจะมีทหำรยืนเฝ้ำตลอดเวลำ ท่ำนจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยำมของทหำรรักษำกำรหน้ำรูป
ป้ันท่ำนนำยพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีขึ้นทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 

 

อิสระตำมอธัยำศยั ตลำดกลำงคืนหนิงเซ่ีย หน่ึงในไนท์มำร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทเป มีร้ำนอำหำรทั้งแบบ
แผงลอย รถเข็น สไตล์ Steet Food ไตห้วนั นอกจำกอำหำรอร่อย ๆ แลว้ ยงัมี ของเล่น ของฝำก เส้ือผำ้ กระเป๋ำ 
ของใชต้่ำง ๆ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือไดท่ี้ตลำดแห่งน้ี เพ่ือให้ท่ำนได้เพลิดเพลินอย่ำงเต็มอิ่มจุใจ อิสระอำหำรเย็น
ตำมอธัยำศัย 
 ท่ีพกั  CU Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีส่ี       ศูนย์เจอร์เมเน่ียม - อุทยำนแห่งชำติเหย๋หลิว่ - ท่ำเรือประมงเจิง้ปิน – หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิน -  วัดหลงซำน -  
 ตลำดซีเหมินติง           (B/L/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภำพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในกำร
ไหลเวียนของเลือดในร่ำงกำย รวมทั้ง ชมหยกไตห้วนั และ ปะกำรังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้ำค่ำของคนไตห้วนัมำ
ตั้งแต่ในอดีต ฟังกำรบรรยำยและเลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั 
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จำกนั้น เดินทำงสู่ อุทยำนเหย๋หลิว่ ตั้งอยูท่ำงส่วนเหนือสุดของเกำะไตห้วนัของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัทะเล โดย
กำรเซำะของน ้ ำและลมทะเล ท ำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลกัษณะต่ำง ๆ แลว้แต่จินตนำกำรของแต่ละคน
โดยเฉพำะหินรูปเศียรพระรำชินี ท่ีเป็นไฮไลทข์องอุทยำนเย๋หลิว หินรูปมงักร หินรูปเห็ด ท่ีใครมำเยือนแลว้ตอ้ง
ถ่ำยรูปคู่ 

 

เท่ียง 🍴  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร เมนูซีฟู้ด เหย๋หลิว่ 

น ำท่ำนสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่ำเรือประมงเจิง้ปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ำยรูปตึกสีลูกกวำด หลำกหลำยสี
สันตสุ์ดอำร์ต  

 
 
จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีควำมรุ่งเรืองมำก เพรำะเป็นเหมืองแร่ทองค ำ

มำกก่อน จึงท ำให้มีคนเขำ้มำขุดทองขุดแร่ธำตุกนัมำกมำยจนในท่ีสุดจ ำนวนแร่ธำตุต่ำงๆก็ลดลง คนก็เลยยำ้ย
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ออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ควำมเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยำศท่ีน่ีจะเป็นบำ้นเรือนแบบเก่ำๆ มีโรงน ้ ำชำ
แบบโบรำณ ต่อมำไดมี้ภำพยนตร์ Animation เร่ืองดงัจำกค่ำย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มำถ่ำยท ำท่ีน้ีจึง
ท ำให้หมู่บำ้นโบรำณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั ซอยทำงเขำ้เต็มไปดว้ยร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนอำหำร 
ร้ำนขนม อำหำรทำนเล่น เตม็สองขำ้งทำงใหท้่ำนไดล้องลิ้มชิมรสกนั ขนมขึ้นช่ือของท่ีน่ีมีมำกมำย ไดแ้ก่ บวัลอย 
ไอศครีมโบรำณ เป็นตน้ 

 

น ำท่ำนต่อไปยงั วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขำมังกร  วดัท่ีเก่ำแก่
และมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเป มีอำยุกว่ำ 300 ปี 
สร้ำงขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นท่ีสักกำระบูชำส่ิงศกัสิทธ์ิ
ตำมควำมเช่ือของชำวจีน โดยคนจีนชำวฝูเจ๊ีย รูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมคลำ้ยกับวดัพุทธของจีน แต่ผสมผสำนควำม
เป็นไตห้วนัเขำ้ไปอย่ำงลงตวั นอกจำกสักกำระเจำ้แม่กวนอิม
แล้ว ย ังมีเทพเจ้ำอ่ืน ๆ อีกมำกว่ำ 100 องค์ โดยมำจำกทั้ ง
ศำสนำพุทธ เตำ และขงจ๋ือ อำทิเช่น เจำ้แม่ทบัทิม มีควำมเช่ือ
ในเร่ืองกำรเดินทำง , เทพเจำ้กวนอู มีควำมเช่ือเร่ืองหนำ้ท่ีกำรงำน , และเทพเย่วเ์หล่ำ หรือผูเ้ฒ่ำจนัทรำ ท่ีมีควำม
เช่ือในเร่ืองสมหวงัในดำ้นควำมรัก อิสระใหท้่ำนไดก้รำบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเลือกซ้ือเคร่ืองรำง  

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ ตลำดซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั 
หำกเปรียบกบับำ้นเรำก็เหมือนบริเวณสยำมนั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วม
แฟชัน่ต่ำง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่ำบรรดำวยัรุ่นชำวไตห้วนัมำ
รวมกนัไวท่ี้น่ี และนอกจำกจะเต็มไปดว้ยร้ำนเส้ือผำ้ เคร่ืองประดบั 
เคร่ืองส ำอำงค์ สำรพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งน้ีก็ย ังเต็มไปด้วย
ร้ำนอำหำรช่ือดังต่ำงๆ ทั้งอำหำรในสไตล์ชำวไตห้วนัและอำหำร
นำนำชำติ เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิอย่ำงเต็มอิม่จุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน เพ่ือเดินทำงกลบั 
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วันท่ีห้ำ      สนำมบินเถำหยวน - สนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

02.35 น. ✈ เดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL397 
05.35 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

 

หมำยเหตุ...  กรณีท่ีไต้หวันยกเว้นค่ำวีซ่ำให้น้ันทำงไต้หวันสงวนสิทธิ์ เฉพำะวีซ่ำนักท่องเท่ียวเพรำะฉะน้ันลูกค้ำต้องใช้
พำสปอร์ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำนั้น ....หำกใช้พำสปอร์ตข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำด้วยตนเอง (มีค่ำใช้จ่ำย) 

 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็น
ผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีท่ีบำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมท่ีก ำหนดได้เน่ืองจำก
สภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนท่ีนั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและ
จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 
ไต้หวันห้ำมน ำเข้ำหรือน ำส่งกัญชำ กันชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีสำรสกัดจำกกัญชำหรือกันชงมำไต้หวัน (หำกฝ่ำฝืน มีโทษตำม
กฏหมำยไต้หวัน มีโทษสูงสุดจ ำคุกตลอดชีวิต หรือจ ำคุกสิบปีขึน้ไป ปรับไม่เกนิ 15 ล้ำนดอลลำร์ไต้หวัน) 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 2566 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 
พฤหัสบดี-จันทร์ 22 - 26 ธันวำคม 65 15,888 15,888 4,500 
พฤหัสบดี-จันทร์ 29 ธันวำคม - 02 มกรำคม 66 25,555 25,555 7,500 

เสำร์ - พุธ 31 ธันวำคม - 04 มกรำคม 66 27,555 27,555 7,500 
จันทร์-ศุกร์ 02 - 06 มกรำคม 66 18,555 18,555 4,500 

พฤหัสบดี-จันทร์ 12 - 16 มกรำคม 66 17,555 17,555 4,500 
พุธ-อำทิตย์ 01 - 05 กุมภำพนัธ์ 66 16,888 16,888 4,500 
ศุกร์-องัคำร 03 - 07 กุมภำพนัธ์ 66 17,555 17,555 4,500 

พฤหัสบดี-จันทร์ 09 - 13 กุมภำพนัธ์ 66 17,555 17,555 4,500 
พุธ-อำทิตย์ 15 - 19 กุมภำพนัธ์ 66 16,888 16,888 4,500 
ศุกร์-องัคำร 17 - 21 กุมภำพนัธ์ 66 17,555 17,555 4,500 

พฤหัสบดี-จันทร์ 02 - 06 มนีำคม 66 21,888 21,888 7,500 
พฤหัสบดี-จันทร์ 09 - 13 มนีำคม 66 17,555 17,555 4,500 
พฤหัสบดี-จันทร์ 16 - 20 มนีำคม 66 17,555 17,555 4,500 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำโหลดสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 kg. ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 kg. 
 ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
 ค่ำท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำนหรือ  3 ท่ำน  
  แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัหอ้งพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดกนัหรืออยู่คนละ

ชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบ
พบั หรือ SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  

  หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร  
 ค่ำอำหำรตำมม้ือท่ีระบุในรำยกำร    
 ค่ำจำ้งมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำ

อินเตอร์เน็ต ค่ำซกัรีด มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมก่อนกำร
ใชบ้ริกำร) 

 ค่ำอำหำรพเิศษนอกเหนือจำกท่ีทัวร์จัด เช่น อำหำรเจ อำหำรมังสวิรัติ และอำหำรอสิลำม มุสลมิ 
 ค่ำทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบินในวันเดินทำง  
 ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 100 บำท/ท่ำน / วัน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  

 ค่ำตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทำง (หำกมี) 
 รำคำทวัร์ไม่รวมค่ำวีซ่ำ กรณีสถำนทูตมีกำรประกำศเก็บค่ำวีซ่ำ 
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ / ทำรกต้องมีอำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลับ 
*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น  กรณีต่ำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  

ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ   1,500 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน  
*ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ**  ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 100 บำท / ท่ำน / วัน 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในกำรจองกรุณำ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท (กรณีเดินทำงช่วงวันหยุด มัดจ ำ 15,000 บำท) พร้อมหน้ำ

พำสปอร์ต ภำยใน 1 วัน หำกไม่ช ำระตำมท่ีบริษัทก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  
และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำงอย่ำง 35 วัน หำกท่ำนไม่ช ำระเงินหรือไม่ช ำระเงินตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำน
สละสิทธิในกำรเดินทำงนั้น ๆ เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง
ต่ำงๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำน
สละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร
เดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

กำรยกเลกิ 

 เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
ท้ังส้ิน ถ้ำยังไม่มีกำรย่ืนวีซ่ำ หรือมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่
นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

2. กรณีต้องท ำวีซ่ำ ผู้จองยกเลกิกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีกำรย่ืนวีซ่ำ
ไปแล้วหรือมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำท่ีจ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเท่ำนั้น โดยต้องแจ้งทำงบริษัท
ทรำบล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

3.  กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สำมำรถเปลีย่นผู้เดินทำงได้ทุกกรณี 
 

หมำยเหตุ 
1.  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ให้

ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดินทำง เท่ียวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
3. รำยกำรท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็น

ส ำคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ เช่น พำยุไตฝุ้่ น ปฏิ วติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำ
ร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

5. ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำก
ไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
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6. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำดจำกทำง
สำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
กำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

7.  รำคำน้ีคิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

8. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเท่ียว
เท่ำนั้น 

9. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทัฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแลว้ 

10. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกควำม
ประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทรำบ กำรบริกำรของรถบัสน ำเท่ียว ตำมกฎหมำยของไต้หวัน สำมำรถให้บริกำรวันละ 10 ช่ัวโมง ใน
วันน้ันๆ        มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภำพ
กำรจรำจรในวันเดินทำงนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำร
เดินทำง 

14. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ WHEELCHAI, เด็ก, ผูสู้งอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัว

องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมดของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้  
15. มคัคุเทศก์ พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสำรลงนำม

โดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
16. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
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ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวีซ่ำเข้ำประเทศไต้หวัน กบัเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้ำท่ีต้องเดินทำงด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอียดวันเวลำ เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทำงบริษัท ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ  
-รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน ค่ำทัวร์ท่ีช ำระกบัผู้จัด เป็นกำรช ำระขำดก่อนเดินทำงและผู้จัดได้ช ำระต่อ
ให้กับทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนท่ีเท่ียวต่ำงๆ แบบช ำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่นกัน ฉะนั้นหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวัน ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึน้ไปนับจำกวันเดินทำงกลับ  และต้องมีหน้ำกระดำษว่ำงอย่ำงต ่ำ 2 หน้ำ 
หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมจำกบิดำ มำรดำให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศด้วย 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
หมำยเหตุ: ตำมนโยบำยของรัฐบำลไต้หวันร่วมกับกำรท่องเท่ียว  ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักในนำมของร้ำนรัฐบำล  ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจำกมีผลกับรำคำทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม กำรบริโภคขึ้นอยู่กับควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนของทำงรัฐบำลไต้หวัน  
หรือหำกท่ำนต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ ณ วันท่ีมีกำรลงร้ำนรัฐบำล  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 600 NTD/ท่ำน/ร้ำน 

***ส ำหรับพำสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้วีซ่ำ ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำวีซ่ำที่เกดิขึน้
ตำมจริง และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด *** 
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 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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