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รหัสโปรแกรม : 6457 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

COYOTE TAIWAN   

5วนั 3คืน ตน้ต ำหรบั 

 

 

23.45 น. 📢 คณะพรอ้มกันท่ีสนำมบินดอนเมือง ประต ู7-8 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออก สำยกำรบิน Thai 

Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

☛ ลอ่งเรอืทะเลสำบสรุยินั จนัทรำ – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอ ู ่

☛ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค – ถ่ำยภำพค ู่ตึกไทเป 101  

☛ อทุยำนเหยห๋ลิ่ว - สถำนีรถไฟสือเฟ่ิน – วดัหลงซนัซ่ือ 

☛ ชอ้ปป้ิง3 ไนทม์ำรเ์ก็ต ตลำดตลำดซ่ือหลิน และ ตลำดซีเหมินติง 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสำยกำรบิน THAI LION AIR น ้ำหนกักระเป๋ำ 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถำหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ  

!! พิเศษพกัโรงแรมอำบน ้ำแรใ่นหอ้งนอนส่วนตวั 1 คืน !! 

• เมนพิูเศษ ปลำประธำนำธิบดี , ซีฟู้ ดเหยห๋ลิ่ว • 

 

 วนัแรก          กรงุเทพ – สนำมบินดอนเมือง 

 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 

03.10 น. ✈ เหิรฟ้ำส ู ่ไตห้วนั โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL398 

(ไม่มีบรกิำรอำหำรบนเครือ่ง  ใชเ้วลำบิน 4 ชัว่โมงโดยประมำณ) 

08.00น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตห้วัน ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เทา่ ตัง้อยูห่่างจากฝั่งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ มีกรงุไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาท่ีไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้

ปรบัอากาศ เพ่ือเดินทางสูเ่มืองหนานโถว 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ดว้ยเมนแูซนวิช และชำนม ข้ึนช่ือของไตห้วนัท่ีไม่ควรพลำด 

 จากนัน้เดินทางส ู ่ทะเลสำบสรุยินั จนัทรำหรอื ซนัมนูเลค (Sun 

Moon Lake)ตัง้อยูใ่นเขตเมืองหนานโถว เป็นแหลง่น า้ท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสดุของไตห้วัน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจดุหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของ

ชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจ ุดส าคัญท่ีท่องเท่ียว

มากมาย น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน า้

ในทะเลสาบสรา้งความงดงามและความประทับใจใหก้ับนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมากพรอ้มกับใหท้่าน

นมสัการพระอฐัท่ีิอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและรปูเคารพของ พระถังซัมจัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ 

วนัท่ีสอง    สนำมบินเถำหยวน-ทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ-วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัเหวินอ ู-่รำ้นใบชำ 

ชอ้ปป้ิงฝงเจ่ียไนทม์ำรเ์ก็ต 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เท่ียง           🍴 รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร เมนพิูเศษ ปลำประธำนำธิบดีอำหำรชนพ้ืนเมือง 

บ่ำย จากนัน้ น าทา่นกราบไหวส้ิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ี วดัเหวินอ ู่ เพ่ือสักการะขงจ๊ือเทพ

เจา้แห่งปัญญา เทพกวนอ ูและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์วัดน้ีเพ่ิงสรา้งขึ้น

เมื่อปี ค.ศ.1938 ท่ีผา่นมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ย ู่ภายใตอ้าณา

นิคมของญ่ีปุ่นแลว้ รฐับาลไตห้วันจึงสนับสนนุงบประมาณเพ่ือสรา้งวัดเห

วินอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยสรา้งอาคารย่ิงใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้

ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ท่ีนิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนชื่อตัวเองแลว้

น าไปแขวนท่ีก าแพงวัด เชื่อว่าจะท าใหค้รอบครัวปลอดภัยร า่รวยเงินทอง 

การเรียนส าเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่น

ชมทศันียภาพอนังดงาม น าทกุทา่นแวะชิมชาอหูลงท่ี รำ้นใบชำ ชาท่ีขึ้นชื่อ

ท่ีสดุของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคณุชว่ยละลายไขมนัปลกูบนเขาอาลี

ซานในระดบัความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเป็นของ

ฝากชนิดหน่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางส ู่เมืองไทจง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่ีสะอาด

เรียบรอ้ยท่ีสดุในไตห้วันเมืองน้ีจะเป็นศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใต้

ของเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคักอยูต่ลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทัศนส์องขา้งทางท่ี

สวยงาม 

 

จากนัน้ น าทา่นส ู ่ตลำดฝงเจ่ียไนทม์ำเก็ต เป็นตลาดคนเดินท่ีมีชื่อเสียงและใหญ่ท่ีสดุอีกแห่งหน่ึงของเมือง

ไทจงมีความนา่สนใจอยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน ทัง้อาหารทอ้งถ่ิน และอาหารนานาชาติสไตล์Street Food 

อาหารทา่นเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนขูึน้ชื่อของท่ีน่ี เชน่ ชานมไขม่กุ  ท าใหส้ามารถดึงดดูนกัทอ่งเท่ียวชาว

ไตห้วันเองและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกับทกุเพศทกุวัย ดว้ยความท่ีฟงเจ๋ียไนท์

มารเ์ก็ตตัง้อยูใ่กลก้ับมหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้แฟขัน่วัยร ุน่ นกัศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้

ทา่นไดอ้ิสระกับการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสิ่งของท่ีถกูใจ  

                   เพ่ือใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินอยำ่งเต็มอ่ิมจใุจ อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

พกัท่ี   โรงแรม HOTEL HALF  หรอืเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าทา่นเดินส ู ่กรงุไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็น

เมืองท่ีเจริญท่ีสดุและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการ

ทอ่งเท่ียว  

จากนัน้น าทกุทา่นแวะชิม ขนมพำยสปัปะรด เคก้พายสบัปะรด เป็นขนมชื่อดงัประจ าชาติของไตห้วัน

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใสส้ับปะรดเยอะ นอกจากน้ียังมี

ขนมอื่นๆอีกมากมาย เชน่ พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหท้กุทา่นไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับ

บา้น  

จากนั้นน าท่านส ู่ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลักท่ีตอ้งมา

ของเมืองไทเป และยงัเป็นสญัลกัษณข์องไตห้วัน อนสุรณส์ถานเจียง

ไคเช็คสรา้งขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทนู อดีต

ประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ัฒนาความเจริญใหก้ับไตห้วันให้

เทียบเทา่ระดบันานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลังคา

วนัท่ีสำม    ไทจง –ไทเป – รำ้นพำยสปัปะรด –อนสุรณส์ถำนเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซ่ือหลินไนท์

มำรเ์ก็ต 
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ทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลางของจตรุัสเสรีภาพ และ

ดา้นหนา้มีบันไดจ านวน 89 ขัน้ เทา่กับอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรปูป้ันส าริดของ

ท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติ

ภาพถ่ายแตล่ะชว่งชีวิตของทา่นเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเครื่องใชต้า่งๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดินทางส ู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนดม์ารก์หลักของเมือง

ไทเป(ไม่รวมค่ำข้ึนตึก ชมวิวชั้น 89 ท่ำนใดตอ้งกำรข้ึนชมวิวกรณุำ

ติดต่อไกดท่ี์ดแูลคณะของท่ำน ค่ำข้ึนประมำณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสงู

ท่ีสดุในไตห้วันมีความสงูประมาณ 509 เมตร มีทัง้หมด 101 ชัน้เหนือพ้ืนดิน

ตามชื่อและชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 

ตนั ท าหนา้ท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วน

ของหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ  อิสระ

ใหท้่ำนไดถ่้ำยรปูค ู่กบั ตึกไทเป 101 ตำมอธัยำศยั 

จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลำดซ่ือหลินไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นตลาดนัด

กลางคืนท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสดุในไทเป เป็นแหล่งรวมของกินขึ้นชื่อนานา

ชนิด นอกจากนั้นยังมี เสื้อผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้ ้

อปกันอยา่งจใุจ ท่ีส าคัญคือราคาถกู ของฝากยอดนิยมเพ่ือใหท้่ำนได้

เพลิดเพลินอยำ่งเต็มอ่ิมจใุจ อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

พกัท่ี  โรงแรม Bear Inn หรอืเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม ศนูยเ์จอรเ์มเนียม เป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสขุภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ ชว่ยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เป็น

เครื่องประดบัล า้ค่าของคนไตห้วันมาตัง้แตใ่นอดีต  

จากนัน้เดินทางส ู ่อทุยำนเหยห๋ลิ่ว ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน

ของเมืองนิวไทเป เป็นพ้ืนท่ีท่ีติดกับทะเล โดยการเซาะของน า้และลมทะเล ท า

ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรปูร่างลักษณะต่าง ๆ แลว้แต่จินตนาการของแต่ละ

คนโดยเฉพาะหินรปูเศียรพระราชินี ท่ีเป็นไฮไลทข์องอทุยานเย๋หลิว หินรปู

มงักร หินรปูเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลว้ตอ้งถ่ายรปูคู่ 

เท่ียง  🍴  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรเมนซีูฟู้ด 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองผิงซี เมืองนิวไทเป จดุทอ่งเท่ียวยอดฮิตของ

เสน้ทำงรถไฟสำยประวติัศำสตรผิ์งซี (อยู่ระหว่างสถานีสือเฟ่ินและ

สถานีตา้หัว ชื่อ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท่ี้

พัฒนาพ่ืนท่ีแห่งน้ี ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งน้ี คือการปล่อยโคมลอย

จากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่า ซ่ึงเป็นถนนเลียบ

ทางรถไฟ ซ่ึงมีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝัง่ มีเวลาใหท้า่นปลอ่ยโคมลอยหรือเขยีนค าอธิฐาน 

วนัท่ีสี ่       ไทเป-ศนูยเ์จอรเ์มเน่ียม-อทุยำนเหยห๋ลิ่ว-ผิงซี-สถำนีสือเฟ่ิน-วดัหลงซนัซ่ือ 

ตลำดซีเหมินติง-พกัอำบน ้ำแร ่
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(ค่ำทัวรไ์ม่รวมโคมลอย) และจดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงคือ  สะพานแขวน Jing-an เป็น

สะพานท่ียาวท่ีสดุของเมืองผิงซี ถา้ยืนอยูบ่นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่น า้จี

หลงไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากนัน้แวะศนูยเ์ครือ่งส ำอำง ท่ีน่ีมีเครื่องส าอางรวมถึงยาและน า้มนัหรือยานวดต่างๆท่ีขึ้นชื่อของ

ไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลือกชอ้ปกันอยา่งเต็มท่ี 

จากนัน้น าทา่นตอ่ไปยงั วดัหลงซนัซ่ือ หรอืวดัเขำมงักร  เป็นวัด

ท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียง มีอายกุว่า 300 ปี  ในช่วงสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 วัดหลงซันซ่ือถกูท้ิงระเบิดจนพระอโุบสถไดร้ับความเสียหาย

ยบัเยิน  แตป่รากฏว่า พระโพธิสตัวก์วนอิม ท่ีประดิษฐานภายในวัด

นัน้กลบัไมไ่ดร้บัความเสียหายเลย ท าใหผ้ ูค้นเลี่ยมใส ศรทัธา พากันมากราบไหว ้นอกจากน้ียังมีเทพ

เจา้ท่ีมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจ๋ือ เชน่ เจา้แมท่บัทิม ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการเดินทาง, เทพเจา้กวนอ ูเร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหนา้ท่ีการงาน 

และเทพเยว่เ์หลา่ หรือ ผูเ้ฒา่จนัทรา ท่ีเชื่อกันว่าเป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงให้

สมหวังในดา้นของความรกั 

น าท่านส ู่ ตลำดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวัยร ุ่นไตห้วัน 

หากเปรียบกับบา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซ่ึงเป็นศนูย์รวม

แฟชัน่ตา่ง ๆ ท่ีเป็นเทรนดฮ์ิตของเหลา่บรรดาวัยร ุน่ชาวไตห้วันมารวมกันไวท่ี้น่ี และนอกจากจะเต็ม

ไปดว้ยรา้นเสื้อผา้ เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอางค์ สารพัดแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยังเต็มไปดว้ย

รา้นอาหารชื่อดงัตา่งๆ ทัง้อาหารในสไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งจใุจ อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

พกัท่ี  โรงแรม Eastern Hot Spring Resort หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว มีเวลำใหท้กุท่ำนได้

พกัผอ่นและผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแรธ่รรมชำติแบบสว่นตวัในหอ้งพกั จะท ำใหช่้วยกระต ุน้

ระบบกำรหมนุเวียนของโลหิตในรำ่งกำยดีข้ึน ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด ผิวพรรณเปล่ง

ปลัง่สดช่ืน        

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินเถำหยวน 

10.45 น. ✈ เหิรฟ้ำเดินทำงส ู ่กรงุเทพ โดยสำยกำรบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 

 (ไม่มีอำหำรและเครือ่งด่ืมบรกิำรบนเครือ่งบิน) 

13.35 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

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

 
 

 

 

 

วนัท่ีหำ้  สนำมบินเถำหยวน – ดอนเมือง 

 หมำยเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่ำวีซ่ำใหน้ัน้ทำงไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพำะวีซ่ำนกัท่องเท่ียว

เพรำะฉะนัน้ลกูคำ้ตอ้งใชพ้ำสปอรต์เลม่แดงในกำรเดินทำงเท่ำนัน้ ....หำกใชพ้ำสปอรต์ขำ้รำชกำรตอ้ง

ด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำ (มีค่ำใชจ้่ำย) 
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อตัรำค่ำบรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

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 14,555 14,555 14,555 4,500 

07-11 มี.ค. 62 14,555 14,555 14,555 4,500 

08-12 มี.ค. 62 14,555 14,555 14,555 4,500 

14-18 มี.ค. 62 14,555 14,555 14,555 4,500 

15-19 มี.ค. 62 14,555 14,555 14,555 4,500 

21-25 มี.ค. 62 14,555 14,555 14,555 4,500 

22-26 มี.ค. 62 14,555 14,555 14,555 4,500 

11-15 เม.ย. 62 23,999 23,999 23,999 4,500 

12-16 เม.ย. 62 24,999 24,999 24,999 4,500 

13-17 เม.ย. 62 23,999 23,999 23,999 4,500 

14-18 เม.ย. 62 19,999 19,999 19,999 4,500 

*ค่ำบรกิำรขำ้งตน้เฉพำะนกัท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนัน้ กรณีต่ำงชำติช ำระเพ่ิม 3,000 บำท  

ค่ำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่ำนละ  1,500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน   

ช ำระท่ีสนำมบินดอนเมืองกอ่นออกเดินทำง*  

ในสว่นหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน **ไม่ไดบ้งัคบั** 

ตำมมำตรฐำนกำรใหทิ้ป วนัละ 50 บำท / ท่ำน / วนั 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

 

  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  

  ค่ารถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพักตามท่ีระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ    



Coyote Taiwan ต้นต ำหรับ 5D 3N By SL ON JAN - MAR 19 หน้ำ 7 

  ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกันอบุัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม 

 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

ค่ำทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระ

ท่ีสนำมบินดอนเมืองในวนัเดินทำง ในสว่นหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน  

**ไม่ไดบ้งัคบั** ตำมมำตรฐำนกำรใหทิ้ป วนัละ 50 บำท / ท่ำน / วนั 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 

 

  

เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 

 

1. ในกำรจองกรณุำช ำระค่ำทัวรม์ัดจ ำทัวรท์่ำนละ 5,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสฯ ภำยใน 24 

ชัว่โมง หลงัจำกท ำกำรจอง และช ำระค่ำทวัรส์ว่นท่ีเหลือกอ่นเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

**กรณีเดินทำงช่วงวนัหยดุยำว เช่น สงกรำนต ์ปีใหม่ ช ำระค่ำทวัรม์ดัจ ำทวัรท์่ำนละ 10,000 บำท** 

2. หำกลกูคำ้ท ำจองเกิน 20 ท่ำน ท่ำนท่ี 21 เป็นตน้ไปช ำระเพ่ิม 1,000 บำท หำกพบว่ำคณะ

เดียวกนัจองเกิน 20 ท่ำน แมว่้ำท่ำนจะจองทวัรม์ำคนละบรษิทัก็ตำม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ ำระเพ่ิม

ตำมเง่ือนไขของบรษิทั 

3. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่

เดินทำงพรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ

เขำ้ประเทศท่ีระบใุนรำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น 

 

กำรยกเลิก 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินกำรนัตีกำรจ่ำยเงินล่วงหนำ้เต็ม 100% ซ่ึง

เม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแลว้ ถำ้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีท่ี

ออกตัว๋เครือ่งบินไปแลว้ ( ไม่นบัรวมวนัเสำร ์อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร )  หำกมีกำรยกเลิก

หรือขอเลื่อนเดินทำงผ ูจ้องจะไม่สำมำรถท ำเรื่องขอคืนค่ำตั๋วหรือขอคืนค่ำทวัรท์ั้งหมดหรือ

บำงสว่นได ้เวน้แต่ 
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1 ผ ู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผ ู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋ว

เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น ถำ้ยงัไม่มีกำรยื่นวีซ่ำ หรือมีกำรเสีย

ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใด 

2 ผ ู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผ ู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋ว

เครือ่งบิน แต่มีกำรยื่นวีซ่ำไปแลว้หรอืมีค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใด บรษิทัฯ จะหกัค่ำใชจ้่ำยเฉพำะเท่ำท่ี

จ่ำยไปลว่งหนำ้ตำมจรงิเท่ำนัน้ 

3 ผ ูจ้องยกเลิกกำรเดินทำง ตัว๋เครือ่งบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สำมำรถหำผ ูเ้ดินทำงใหม่มำแทน

ไดใ้นวนัเดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนช่ือตัว๋ 3,000 บำท / 

ตัว๋ 1 ใบ + สว่นต่ำงของภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ เฉพำะเท่ำท่ี

ไดจ้่ำยไปลว่งหนำ้ตำมจรงิเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็นตน้ 

 

หมำยเหต ุ

 

1.  จ ำนวนผ ูเ้ดินทำงขั้นต ่ำผ ูใ้หญ่ 30 ท่ำนข้ึนไป เท่ียวบิน , รำคำ และรำยกำรอำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

2. บรษิทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อำจ

แกไ้ขได ้

3. รำยกำรท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง

ผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตกุำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ เช่น พำย ุ

ไตฝุ้่ น ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอย ู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบริษัทฯหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิม เติมท่ี

เกิดข้ึนทำงตรงหรอืทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือ

จำกอบุติัเหตตุ่ำงๆ 

5. ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหำกเกิดกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง

, กำรนัดหยดุงำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถกูปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำก

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอย ู่

นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

6. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ 

และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทำงบริษทัฯจะ

จดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7.  รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เครือ่งบินในปัจจบุัน หำกรำคำตัว๋เครื่องบินปรบัสงูข้ึน บริษทัฯ สงวน

สิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตัว๋เครือ่งบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

8. หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือกำรใช้งำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพำะผ ูมี้

จดุประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียวเท่ำนัน้ 
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9. ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียว

บำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทกุอย่ำง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยให้

ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดินทำงแลว้ 

10. ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจำกตัว๋เครือ่งบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

พรอ้มคณะไม่ว่ำดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ตัว๋เครือ่งบินไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้

ยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13. ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทั ฯ กอ่นทกุ

ครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิ้น 

14. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทน

บรษิทั  เวน้ แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผ ูมี้อ ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำนัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ กรณุำเช็คเรือ่งกำรยื่นวีซ่ำเขำ้ประเทศไตห้วนั กบัเจำ้หนำ้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคำ้ท่ีตอ้งเดินทำงดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  กอ่นตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรำยละเอียด

วนัเวลำ เท่ียวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทำงออฟฟิต กอ่นตดัสินใจซ้ือตัว๋เครือ่งบินภำยในประเทศ  

-รบัเฉพำะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ค่ำทวัรท่ี์ช ำระกบัผ ูจ้ดั เป็นกำรช ำระขำดกอ่น

เดินทำงและผ ูจ้ดัไดช้ ำระต่อใหก้บัทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรอืสถำนท่ีเท่ียวต่ำงๆ แบบช ำระขำดกอ่น

ออกเดินทำงเชน่กนั ฉะนัน้หำกท่ำนไมไ่ดร้ว่มเดินทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมรำยกำรไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด 

หรอืไดร้บักำรปฎิเสธเขำ้หรอืออกเมืองจำกประเทศในรำยกำร(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทำงผ ู้

จดัขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทกุกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุำน ำพำสปอรต์ติดตวัมำในวนัเดินทำง พำสปอรต์ตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 

6 เดือน หรอื 180 วนั ข้ึนไปกอ่นกำรเดินทำง และตอ้งมีหนำ้กระดำษอยำ่งต ่ำ 6 หนำ้ 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบัผ ูเ้ดินทำงท่ีอำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอม

ใหบ้ตุรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

หมำยเหต:ุ ตำมนโยบำยของรฐับำลไตห้วนัรว่มกบักำรท่องเท่ียว  ก ำหนดใหมี้กำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้

พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กัในนำมของรำ้นรฐับำล  ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 

เน่ืองจำกมีผลกบัรำคำทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่ำนทรำบว่ำ  รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้ง

รบกวนทกุท่ำนแวะชม  กำรบรโิภคข้ึนอย ูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไมมี่กำรบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้นและ

ถำ้หำกลกูคำ้ไม่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นของทำงรฐับำลไตห้วนั  หรอืหำกท่ำนตอ้งกำรแยกตวัออกจำก

คณะ ณ วนัท่ีมีกำรลงรำ้นรฐับำล  ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกท่ำน

เป็นจ ำนวนเงิน 600 NTD/ท่ำน/รำ้น 

***ส ำหรบัพำสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลือดหม]ู หำกมีประกำศจำกทำงรฐับำลบงัคบัใชวี้ซ่ำ ทำงบรษิทัขอ

เก็บค่ำวีซ่ำท่ีเกิดข้ึนตำมจรงิ และทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด *** 

 


