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 TAIWAN HANSA 4D3N 
        โดยสายการบินไทย(TG) 

บินไฟลท์เชา้...กลบัไฟลท์ค ่า 
 

ไทเป-ผูหล่ี-ล่องทะเลสาบสริุยนัจันทรา-ไหวข้อพรพระถังซ าจั๋ง 

วดัเหวนิหวู-่ไทจง-ฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต-ซ่ือหลินไนท์ม์ารเ์ก็ต-รา้นพายสบัปะรด 

อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค-ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี -ชอ้ปสินคา้แบรนด์ดังจุใจ ณ  MITSUI OUTLET 

 

พิเศษ!! สก้ีุสตูรไตห้วนั, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี,สเต็กพรอ้มสลดับาร ์

 

ก าหนดการเดินทาง   08-11 / 12-18 / 15-18 / 19-22 กมุภาพนัธ ์2563 
    14-17 / 21-24 มีนาคม 2563 
    06-09 / 22-25 / 27-30 เมษายน 2563   

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ- สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนท์มารเ์กต็ 
04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู เคาน์เตอร ์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย

ให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเครื่อง  
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07.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 634 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
11.55 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวนั (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูสเตก็พร้อมสลดับาร ์
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองไทจง เมอืงซึง่มคีวามสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไต้หวนั เมอืงน้ีจะเป็นศนูยก์ลางการ

เดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจงึทาํใหเ้มอืงน้ีมคีวามคกึคกัอยู่ตลอดเวลา นําท่านสู่ 
ตลาดฟ่งเจ่ียไนท์มารเ์กต็ ตลาดนดักลางคนืทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงไทจง ใหท้่านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้
สิง่ของทีถู่กใจ ท่านทีช่ื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคาร พิเศษ…สกีุ้ชาบูสตูรไต้หวนั 
  จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม METRO HOTEL TAICHUNG หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง ไทจง-ผหูลี-่ล่องทะเลสาบสริุยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ ้าจ ัง๋- วดัเหวินหวู่ -ร้านพายสบัปะรด-ร้านชา 
                       ซือ่หลินไน์ท์มารเ์กต็-ไทเป 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองผหูล่ี เมอืงขึน้ชื่อวา่มอีากาศดทีีสุ่ดของไต้หวนั และยงัเป็นแหล่งอาบน้ําแร่ทีด่ทีีสุ่ด
ของไต้หวนัอกีดว้ย เน่ืองจากเมอืงน้ีอยู่ในหุบเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทัง้เมอืง จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงทีม่อีากาศ
บรสิุทธิท์ีสุ่ดของไต้หวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่าน ล่องทะเลสาบสริุยนัจนัทรา เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหน่ึงทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวไต้หวนั ทะเลสาบแห่งน้ีมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร รอบๆ มี
จุดสาํคญัทีท่่องเทีย่วมากมาย ซึง่ไดร้บัการกล่าวขานว่า งดงามราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่ง
ไต้หวนั ตัง้อยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area ซึง่ทางการท่องเทีย่วไต้หวนัไดก่้อตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที ่24 มกราคม ปี 2000 เพื่อบูรณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน้ําสู่ยอดเขาทีน่บัจากความสงูระดบั  600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร 
เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่นน้ีเองทาํใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจนัทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะว่า "สุรยินัจนัทรา" นําท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและ
ชมเกาะทีเ่ลก็ทีสุ่ดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถงัซ าจัง๋ เพื่อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติและคนในครอบครวั และ
ทีว่ดัน้ียงัเป็นจุดชมววิทะเลสาบสุรยินัจนัทราทีส่วยงามอกีจุดนึง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ วดัเหวินหวู่ หรือวดักวนอ ูเป็นวดัศกัดิส์ทิธิอ์กีแห่งของไต้หวนั ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐาน

รปูปัน้ของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์เป็นทีน่บัถอืของชาวจนีและ
ไต้หวนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่หน้าวดัซึง่มมีลูค่าตวัละกว่า 1 ลา้นเหรยีญไต้หวนั  นําท่านแวะชม ร้าน
ชา  ชิมชาอู่หลง ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบั
ความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันา้ทะเลและเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบั เป็นของฝากชนิดหน่ึง จากนัน้นําท่าน
สู่ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาเกต็ เป็นไนทม์ารเ์กต็สายแรกของเมอืงไทเป จงึเป็นไนทม์ารเ์กต็ทีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของ
เมอืงไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็นจุดเริม่ต้นของความเจรญิของเมอืงไทเป เมื่อ ครัง้ทีช่าวฮัน่เริม่อพยพมาจากจนี
เพื่อ  มาตัง้รกรากใหม่ทีเ่กาะไต้หวนัตัง้แต่สมยัราชวงศช์งิ ส่วนถนนดา้นหน้าของหวัซไีนทม์ารเ์กต็กจ็ะเป็นไนท์
มารเ์กต็ทัว่ไป ทีม่ขีายของทัง้  ของกนิ เสือ้ผา้ รองเทา้ ต่างๆ นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเจียวซี เมอืงทีข่ ึน้ชื่อเป็นบ่อ
น้ํารอ้นทีอุ่ดมไปดว้ยแร่ธาตุ ซึง่บ่อน้ําพุรอ้นเจีย่วซนีัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปลงแช่ได ้ทาํใหก้ารแช่น้ําที่
บ่อน้ําพุรอ้นเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ และเป็นวฒันธรรมทีฝั่งรากลกึในชุมชน นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีต่้องการอาบน้ําแร่
มกัจะเลอืกเดนิทางมาบ่อน้ําพุรอ้นเจยีวซแีห่งน้ี 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูเส่ียวหลงเปา 
 นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม RELITE HOTEL XIMENDING HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ไทเป-ร้านพายสปัะรด-หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน-อทุยานเย๋หลิว่-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยข้อมือ 
                       และเครือ่งประดบั- ย่านซีเหมินติง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านแวะชม ร้านเหว่ยเก๋อ  Vigor Kobo  รา้นขนมพายสบัปะรดแบรนดด์งัแห่งเกาะไต้หวนั "ขนมพายสบัปะรด 
หรอื Feng Li Su เป็นขนมทีข่ ึน้ชื่อทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็น "Tourist Gift" อย่างเป็นทางการเลยทเีดยีว    ชาวใต้หวนั
เชื่อว่า "สบัปะรด" เป็นผลไมท้ีนํ่ามาซึง่  ความรกั + ความสาํเรจ็ + ความมัง่คัง่และรํ่ารวย  จงึเป็นขนมยอดฮติที่
ชาวไต้หวนัและชาวต่างชาตนิิยมซือ้กนัเป็นของฝาก หรอืหากท่านทีไ่ม่ชอบทานพายสบัปะรดทีร่า้นน้ีกย็งัมขีนมโม
จแิละขา้วโพดป๊อปคอรน์หลากรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากเช่นเดยีวกนั นําท่านชม หมู่บ้านโบราณจ่ิว
เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีื่อเสยีงตัง้แต่สมยักษตัรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ มนีกัขุดทองจาํนวนมากพากนั
มาขุดทองทีน่ี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป
เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจาํ จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ 
“อู๋เหยยีน เตอะซนัชวิ” ทศันียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนกัท่องเทีย่วจาํนวนมากใหเ้ดนิทาง
มาชื่นชม จิว่เฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหน่ึง
ของไทเป ทีค่กึคกัไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายทีเ่รียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทาํใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชม
รา้นคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างไม่รูเ้บื่อ  
( กรณีทีเ่ดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทิตยห์รือวนัหยดุประจ าปีเมือ่ไปถึงจดุที ่
ก าหนดจะต้องเปลีย่นเป็นรถ Shuttle Bus เพือ่เดินทางข้ึนลงจิว่เฟ่ิน) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวนั 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ อทุยานเย๋หล่ิว  ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆ เช่น รปูเทยีน ดอกเหด็ เต้าห ูรงัผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลื่อนตวัของ
เปลอืกโลก และการกดักร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนีิ รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีื่อเสยีง
ทัว่ในเกาะไต้หวนัและทัว่โลก อสิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั นําท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเชค ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถนัทีปั่กกิง่ ซึง่สรา้งจากหนิอ่อนทัง้
หลงั ศกึษาชวีประวตัแิละผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็พรอ้มถ่ายรปูกบัรปูปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ที่
ตัง้อยู่ในโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ล่างเป็นหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื่องใชข้องอดตีผูนํ้า ตวัอาคารเป็นหนิอ่อน
ทัง้หลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถานทีปั่กกิง่ งดงามตระการตา เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง
มากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแห่งชาตขินาดใหญ่ 
นําท่านแวะชม ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดบั ทีเ่ป็นเครื่องประดบัเพื่อสุขภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และ 
สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไต้หวนั และ ปะการงัแดง 
เครื่องประดบัลํ้าค่าของชาวไต้หวนัมาตัง้แต่โบราณ จากนัน้ใหท้่านไปชอ้ปป้ิงที่ ย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงที่
ทนัสมยัของวยัรุ่นทีค่ลา้ยสยามเซน็เตอรข์องเมอืงไทย เป็นแหล่งซือ้สนิคา้ทีผ่สมผสานระหว่างสนิคา้ทีเ่ป็นศลิปะ
จนี และสนิคา้สมยัใหม่  

 (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรืออิสระท่องเท่ียวของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  
 จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม RELITE HOTEL XIMENDING HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ ไทเป- วดัหลงซนัซือ่-ช้อปป้ิงดิวต้ีฟรี-ไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชมวิว)-ช้อปป้ิงมิสซุยเอาท์เลต็-
สนามบิน-กรงุเทพฯ       

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
นําทุกท่านกราบไหวข้อพรพระโพธสิตัวก์วนอมิที่ วดัหลงซนัซ่ือ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สรา้ง
ตัง้แต่สมยัราชวงศช์งิ ในแต่ละวนัจะมผีูค้นมากราบไหวแ้ละสวดมนต์กนัเป็นจาํนวนมาก วดัน้ีถูกบูรณะมาแลว้
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หลายครัง้จากความเสยีหายทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหว และทีห่นกัทีสุ่ดคอืช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่วดัน้ีเสยีหาย
ทัง้หมด แต่เกดิสิง่อศัจรรยค์อื องคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ กลบัไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นิดเดยีนอกจากน้ียงัมเีทพ
เจา้ของลทัธเิต๋าอกีหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร จากนัน้นําท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี Duty Free 

Shop ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษ ีอาทเิช่น GUCCI, 

FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ อกีมากมาย จากนัน้นําท่านสมัผสัสญัลกัษณ์แห่งเมอืง
ไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกประมาณ 750 บาท) ตกึน้ีมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบ
โดยวศิวกรชาวไต้หวนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมกีารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชยีตะวนัออก
แบบดัง้เดมิกบัสถาปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดยผสมผสานสญัลกัษณ์อนั เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจนีและ
ความเชื่อ ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลีํ้ายุคไดอ้ย่างลงตวั ตวัอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั ซึง่บรเิวณชัน้ 
1 ถงึชัน้ 5 เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ ใหท้่านไดถ่้ายรปูกบัตกึทีไ่ทเป 101 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...พระกระโดดก าแพง 
บ่าย จากนัน้ใหเ้วลาท่านได้ชอ้ปป้ิงกนัต่อที ่Mitsui Outlets ซึง่เป็นเอ้าทเ์ลท็มอลลท์ีม่รีา้นคา้แบรนดต่์างๆใหท้่านได้

เลอืกหลากหลายยีห่อ้ มรีา้นคา้โซนอาหารต่างๆมากมาย ถอืเป็น Shopping center ทีใ่หญ่ทีสุ่ดทางเหนือของ
ไต้หวนั ทีน่ี่รวมรา้นคา้ ทัง้จากญีปุ่่ น ไต้หวนั และนานาชาตไิวห้ลากหลายกว่า 200 รา้น มตีัง้แต่แบรนดเ์นมสุดหรู
จนถงึแบรนดร์าคาย่อมเยาวต์ัง้แต่รา้นอาหารชื่อดงัจนถงึ food court มกีระทัง่รา้นหนงัสอื Eslite และ พืน้ที่
สาํหรบัเดก็ เรยีกไดว้่า เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั***ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

20.05  น. น าท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG635 

22.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไมค่าดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
ก าหนดการเดินทาง  08-11 / 12-18 / 15-18 / 19-22 กมุภาพนัธ ์2563 
    14-17 / 21-24 มีนาคม 2563 
    06-09 / 22-25 / 27-30 เมษายน 2563   
 

ทวัรไ์ต้หวนั 4 วนั 3 คืน (TG) 
ราคารวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 29,900 20,900 

เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 26,900 18,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีง
เสรมิ) 26,900 18,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่มเีตยีง
เสรมิ) 22,900 16,900 

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900 5,900 
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**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 20 ท่าน และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์ซ่ึงจะมี ค่าธรรมเนียมในการแยกตัว๋กลบั ประมาณ ท่านละ 4,500 
บาท โดยสามารถอยู่ต่อได้ 3 วนันับจากวนัท่ีท่ีกลบั โดยท่านไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีเดินทางออกได้ และหากท าการ
แยกตัว๋กลบัจากกรุป๊แล้วจะไมส่ามารถเปล่ียนกลบัมาเดินทางพร้อมกรุป๊ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีทวัร์ 
 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่าไกดท์อ้งถิน่, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหาร

และเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท  

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 4 ม.ค.2562 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ , ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไตห้วนั (ตัง้แต่วนัที ่01 ส.ค.2559ทางสถานทตูไต้หวนัแจง้ยกเลกิวซ่ีาเขา้ประเทศไต้หวนั ส าหรบันกัท่องเทีย่ว

ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
 ค่าวซ่ีาเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซ่ีา 
 ค่าทปิพนกังานขนกระเป๋าของโรงแรมหรอืสถานทีต่่างๆ (ท่านจะต้องดแูลสมัภาระของท่านดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการหรอืทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็
ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณี*** 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาท ิ วาตภยั  ภูเขาไฟ
ระเบดิ อุทกภยั อคัคภียั เป็นต้น ฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั  และหากเกดิกรณีเหล่าน้ี การ
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พจิารณาการคนืเงนิจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบนิและโรงแรมในต่างประเทศ หากมกีารยนืยนัการชาํระเงนิคนื บรษิทั
ฯ จงึจะสามารถคนืเงนิใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางได้ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 

 
 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียม

ของตั๋วและภาษีน้้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 


