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 TAIWAN HANSA 4D3N 
        โดยสายการบินไทย(TG) 

บินไฟลท์เชา้...กลบัไฟลท์ค ่า 
 

ไทเป-ผูหลี่-วดัจงไถฉนัซ่ือ-ล่องทะเลสาบสริุยนัจันทรา-ไหวข้อพรพระถังซ าจ๋ัง 

วดัเหวนิหวู-่ไทจง-ฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์กต็-ซ่ือหลินไนท์ม์ารเ์กต็-รา้นพายสบัปะรด 

อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค-ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี -ชอ้ปสนิคา้แบรนดด์งัจุใจ ณ  MITSUI OUTLET 

 

พิเศษ!! สก้ีุสตูรไตห้วนั,พระกระโดดก าแพง,ปลาประธานาธิบดี 

สเต็กไตห้วนัพรอ้มสลดับาร ์
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   21-24 / 24-27 / 30 มกรำคม - 02 กมุภำพนัธ ์2561 
    27 กมุภำพนัธ์ -02 มีนำคม 2561 
    06-09 / 13-16 / 18-21 / 27-30 มีนำคม 2561 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ- สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์กต็ 
04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภมิู เคำน์เตอร ์  D สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจำ้หน้ำท่ีคอย

ให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง  
07.25 น. ออกเดินทำงสู่ไทเป โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 634 (มีบริกำรอำหำรบนเครือ่ง) 
11.55 น. ถึงท่ำอำกำศสนำมบินเถำหยวน สนำมบินแห่งชำติประเทศไต้หวนั (เวลำท้องถ่ินเรว็กว่ำประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) พำท่ำนผำ่นพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูสเตก็พรอ้มสลดับาร ์

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองไทจง เมอืงซึง่มคีวำมส ำคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกำะไตห้วนั เมอืงนี้จะเป็นศนูยก์ลำงกำร
เดนิทำงจำกทำงดำ้นเหนือของเกำะ และทำงใตข้องเกำะจงึท ำใหเ้มอืงนี้มคีวำมคกึคกัอยูต่ลอดเวลำ น ำท่ำนสู ่
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ตลาดฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์กต็ ตลำดนดักลำงคนืทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงไทจง ใหท้่ำนไดอ้สิระกบักำรชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้
สิง่ของทีถู่กใจ ท่ำนทีช่ื่นชอบรองเทำ้ ONITSUKA TIGER พลำดไม่ได ้

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำร พิเศษ…สุก้ีชาบูสูตรไต้หวนั 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม CITY SUITES WUQUAN หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง ไทจง-ผหูลี-่วดัจงไถฉันซือ่-ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ ้าจัง๋- วดัเหวินหวู่ –รา้นพายสบัปะรด 
                       เหวยเก๋อ-ซือ่หลินไน์ทม์ารเ์กต็ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองผหูล่ี เมอืงขึน้ชื่อว่ำมอีำกำศดทีีส่ดุของไตห้วนั และยงัเป็นแหล่งอำบน ้ำแร่ทีด่ทีีส่ดุ
ของไตห้วนัอกีดว้ย เน่ืองจำกเมอืงนี้อยู่ในหบุเขำและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขำสงูทัง้เมอืง จงึท ำใหเ้ป็นเมอืงทีม่อีำกำศ
บรสิทุธิท์ีส่ดุของไตห้วนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม วดัจงไถฉันซ่ือ เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 
วดัประจ ำภำคกลำงของไตห้วนั เป็นวดัทีผ่สมผสำนระหว่ำงหลำยๆ นิกำยเขำ้ดว้ยกนั ท่ำนสำมำรถนมสักำรสิง่
ศกัดิส์ทิธิแ์ละพระโพธสิตัวห์ลำยๆ องคไ์ดท้ีน่ี่ และยงัเป็นมหำวทิยำลยัสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนถงึ 1,000 หอ้ง ไดช้ื่อว่ำ
เป็นวดัทีท่นัสมยัมำกทีส่ดุแห่งหนึ่งในไตห้วนั  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี 
บ่ำย น ำท่ำน ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวไตห้วนั ทะเลสำบแห่ง

นี้มคีวำมยำวถงึ 33 กโิลเมตร รอบๆ มจีุดส ำคญัทีท่่องเทีย่วมำกมำย ซึง่ไดร้บักำรกล่ำวขำนวำ่ งดงำมรำวกบั
ภำพวำด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตัง้อยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area 
ซึง่ทำงกำรท่องเทีย่วไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่24 มกรำคม ปี 2000 เพื่อบรูณะเมอืงจำกแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่
เมื่อวนัที ่21 กนัยำยน 1999 รวมควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำตจิำกผนืน ้ำสูย่อดเขำทีน่บัจำกควำมสงูระดบั 600 
- 2,000 เมตร มคีวำมยำว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสำบทีม่ภีูเขำสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศทีโ่ดด
เด่นนี้เองท ำใหต้วัทะเลสำบมองดคูลำ้ยพระอำทติยแ์ละพระจนัทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่ำของนำมอนัไพเรำะว่ำ "สรุยินั
จนัทรำ" น ำท่ำนล่องเรอืชมบรรยำกำศและชมเกำะทีเ่ลก็ทีส่ดุในโลก พำท่ำนกราบไหว้ขอพรพระถงัซ าจัง๋ เพื่อ
เป็นสริมิงคลแก่ชวีติและคนในครอบครวั และทีว่ดัน้ียงัเป็นจุดชมววิทะเลสำบสรุยินัจนัทรำทีส่วยงำมอกีจุดนึง 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัเหวินหวู ่หรอืวดักวนอ ูเป็นวดัศกัดิส์ทิธิอ์กีแหง่ของไตห้วนั ซึง่ภำยในจะเป็นที่
ประดษิฐำนรปูปัน้ของศำสดำขงจือ้ เทพเจำ้แห่งปัญญำ และเทพกวนอ ูเทพเจำ้แหง่ควำมซื่อสตัย ์เป็นทีน่บัถอืของ
ชำวจนีและไตห้วนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยูห่น้ำวดัซึง่มมีลูค่ำตวัละกว่ำ 1 ลำ้นเหรยีญไตห้วนั  น ำท่ำน
แวะชม รา้นเหวย่เก๋อ  Vigor Kobo  รำ้นขนมพำยสบัปะรดแบรนดด์งัแห่งเกำะไตห้วนั "ขนมพำยสบัปะรด หรอื 
Feng Li Su เป็นขนมทีข่ ึน้ชื่อทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็น "Tourist Gift" อย่ำงเป็นทำงกำรเลยทเีดยีว    ชำวใตห้วนัเชื่อวำ่ 
"สบัปะรด" เป็นผลไมท้ีน่ ำมำซึง่  ควำมรกั + ควำมส ำเรจ็ + ควำมมัง่คัง่และร ่ำรวย  จงึเป็นขนมยอดฮติทีช่ำว
ไตห้วนัและชำวต่ำงชำตนิยิมซือ้กนัเป็นของฝำก หรอืหำกท่ำนทีไ่ม่ชอบทำนพำยสบัปะรดทีร่ำ้นนี้กย็งัมขีนมโมจิ
และขำ้วโพดป๊อปคอรน์หลำกรสชำตใิหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกเช่นเดยีวกนั น ำท่ำนสู ่ตลาดซ่ือหลินไนทม์า
เกต็ เป็นไนทม์ำรเ์กต็สำยแรกของเมอืงไทเป จงึเป็นไนทม์ำรเ์กต็ทีม่อีำยุเก่ำแก่ทีส่ดุของเมอืงไทเป อำยุกว่ำ 200 
ปี เป็นจุดเริม่ตน้ของควำมเจรญิของเมอืงไทเป เมื่อ ครัง้ทีช่ำวฮัน่เริม่อพยพมำจำกจนีเพื่อ  มำตัง้รกรำกใหม่ทีเ่กำะ
ไตห้วนัตัง้แต่สมยัรำชวงศช์งิ สว่นถนนดำ้นหน้ำของหวัซไีนทม์ำรเ์กต็กจ็ะเป็นไนทม์ำรเ์กต็ทัว่ไป ทีม่ขีำยของ
ทัง้  ของกนิ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ ต่ำงๆ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำร พิเศษ...เมนูเป็ดปักก่ิง 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัทีส่าม อิสระท่องเทีย่วด้วยตวัท่านเอง  ณ เมืองไทเป 
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
                       อสริะใหท้่ำนท่องเทีย่วตำมอธยัำศยัเตม็วนัดว้ยตวัท่ำนเอง (ไมม่รีถบสับรกิำรไม่รวมค่ำเดนิทำง และ ค่ำเขำ้ชม

สถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ) –เลอืกอสิระท่องเทีย่วเอง (ไม่รวมค่ำเดนิทำง) ท่องเทีย่วดว้ยกำร “นัง่รถไฟ” ท่ำนจะได
สม้ผสัประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องเมอืงไทเป หรอื เมอืงอื่นๆ ย่ำนดงัทีเ่ลอืกสรรเป็น 
สวรรคข์องคนชอบกนิเทีย่วชอ้ป ไดแ้ก ่ 

                       ตึกไทเป 101 ตกึนี้มคีวำมสงูถงึ 508 เมตร ไดร้บักำรออกแบบโดยวศิวกรชำวไตห้วนั ลกัษณะทำงสถำปัตยกรรม
มกีำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรม ของเอเชยีตะวนัออกแบบดัง้เดมิกบัสถำปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดย
ผสมผสำนสญัลกัษณ์อนั เป็นมงคลตำมขนบธรรมเนยีมจนีและควำมเชื่อ ใหเ้ขำ้กนักบัเทคโนโลยลี ้ำยุคไดอ้ย่ำงลง
ตวั ตวัอำคำรมองดคูลำ้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั ซึง่บรเิวณชัน้ 1 ถงึชัน้ 5 เป็นรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยแบ
รนด ์ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงและถ่ำยรปูกบัตกึทีไ่ทเป 101 

                       วดัหลงซาน Longshan Temple เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่ำแก่โบรำณอำย ุ260 ปี สรำ้งตัง้แต่สมยัรำชวงศช์งิ ในแต่ละวนั
จะมผีูค้นมำกรำบไหวแ้ละสวดมนต์กนัเป็นจ ำนวนมำก วดัน้ีถูกบรูณะมำแลว้หลำยครัง้จำกควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำก
แผ่นดนิไหว และทีห่นกัทีส่ดุคอืช่วงสงครำมโลกครัง้ที่ 2 ซึง่วดัน้ีเสยีหำยทัง้หมด แต่เกดิสิง่อศัจรรยค์อื องคพ์ระ
โพธสิตัวก์วนอมิ กลบัไม่เกดิควำมเสยีหำยแมแ้ต่นิดเดยีว นอกจำกน้ียงัมเีทพเจำ้ของลทัธเิต๋ำอกีหลำยองคใ์หไ้ด้
กรำบไหวข้อพร 
TAIPEI FISH MARKET หรอื ตลำดปลำไทเป ซึง่ เป็นตลำดขำยปลำและอำหำรทะเลสดๆ และเป็นตลำด ตดิ
แอรม์ขีำยอำหำรทะเลทัง้แบบสดๆ และแบบส ำเรจ็ทีพ่รอ้มรบัประทำนไดท้นัท ีท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ชมิและลิม้ลอง 
ทัง้ซชู ิซำเซมปิลำแซลมอน ปอูลำสกำ้ หอยนำงรมสด กุง้ หอยเซลล ์ขำ้วปัน้หน้ำต่ำงๆ ขนม ผลไม ้พรอ้ม
รบัประทำนไดเ้ลย  
ตัน้สุ่ย ชวิๆ ชมพระอำทตยิต์ก และชอ็ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงรมิทะเลของของเกำะไตห้วนั และเป็นที่ๆ  เหมำะ
ทีส่ดุในกำรดพูระอำทติยต์กดนิมถีนนคนเดนิ ขำยอำหำรทะเลอร่อยๆมำกมำย เช่น ปลำหมกึทอด ของ Hand-
made สวยๆ –เลอืกไปชอ้ปป้ิงอสริะตำมอธยัำศยเัตม็วนั 
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกู้กง พพิธิภณัฑท์ีแ่สนงดงำมแห่งนี้เป็นสถำนทีเ่กบ็ศลิปวตัถุและผลงำนทำงศลิปะของจนี
โบรำณ บำงชิน้มคีวำมเป็นมำทำงประวตัศิำสตรย์อ้นหลงัไปถงึ 5,000 ปี พพิธิภณัฑส์ถำนแห่งชำตซิึง่เป็นทีรู่จ้กั
กนัว่ำเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกแห่งนี้ ตัง้อยูท่ีช่ำนกรุงไทเปและเป็นสถำนทีเ่กบ็สมบตัแิละวตัถุ
โบรำณของจนีทีม่ชีื่อเสยีงของโลกทีป่ระเมนิมลูค่ำมไิดก้ว่ำ 620,000 ชิน้ จำกพระรำชวงศจ์นีทุกรำชวงศร์วมทัง้ยุค
ทองทัง้ 5 แห่งประวตัศิำสตรจ์นี พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เกบ็รวบรวมศลิปวตัถุของจนีทีม่มีลูค่ำมหำศำลมำกทีส่ดุและ
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลกเน่ืองจำกศลิปวตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวม้จี ำนวนมำก จงึตอ้งมกีำรผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนในกำรจดั
วำงใหช้มศลิปวตัถุทีม่อียู่เป็นจ ำนวนมำก แต่วตัถุโบรำณชิน้เอกทีม่ชีื่อเสยีง เช่น เรอืแกะสลกัจำกลกูวอลนทั หยก
ผกักำดขำว และหยกสนี ้ำตำลเหมอืนหมสูำมชัน้จะมใีหช้มตลอดปี 
ย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงทีท่นัสมยัของวยัรุ่นทีค่ลำ้ยสยำมเซน็เตอรข์องเมอืงไทย เป็นแหล่งซือ้สนิคำ้ที่
ผสมผสำนระหว่ำงสนิคำ้ทีเ่ป็นศลิปะจนี และสนิคำ้สมยัใหม่  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  ไทเป- ช้อปป้ิงดิวต้ีฟรี-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ช้อปป้ิงมิสซุยเอาทเ์ลต็-สนามบิน-กรงุเทพฯ       
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

จำกนัน้น ำท่ำน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี Duty Free Shop ใหทุ้กทำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบ
รนดเ์นมมำกมำยใน-รำคำปลอดภำษ ีอำทเิช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ 
อกีมำกมำย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตวัอำคำรเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีกัษณะกำรก่อสรำ้ง
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คลำ้ยวหิำรเทยีนถนัทีปั่กกิง่ ซึง่สรำ้งจำกหนิอ่อนทัง้หลงั ศกึษำชวีประวตัแิละผลงำนของอดตีประธำนำธบิดเีจยีง
ไคเชค็พรอ้มถ่ำยรปูกบัรปูปั้นทองเหลอืงขนำดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ในโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ล่ำงเป็นหอ้งแสดงนิทรรศกำรและ
ขำ้วของเครื่องใชข้องอดตีผูน้ ำ ตวัอำคำรเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีกัษณะกำรก่อสรำ้งคลำ้ยวหิำรเทยีนถำนทีปั่กกิง่ 
งดงำมตระกำรตำ เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมำกของเมอืงไทเป ดำ้นขำ้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดง
ดนตรแีละโรงละครแห่งชำตขินำดใหญ่ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  พิเศษ…พระกระโดดก าแพง 
บ่ำย จำกนัน้ใหเ้วลำท่ำนไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อที ่Mitsui Outlets ซึง่เป็นเอำ้ทเ์ลท็มอลลท์ีม่รีำ้นคำ้แบรนดต่์ำงๆใหท้่ำนได้

เลอืกหลำกหลำยยีห่อ้ มรีำ้นคำ้โซนอำหำรต่ำงๆมำกมำย ถอืเป็น Shopping center ทีใ่หญ่ทีส่ดุทำงเหนือของ
ไตห้วนั ทีน่ี่รวมรำ้นคำ้ ทัง้จำกญีปุ่่ น ไตห้วนั และนำนำชำตไิวห้ลำกหลำยกว่ำ 200 รำ้น มตีัง้แต่แบรนดเ์นมสดุหรู
จนถงึแบรนดร์ำคำย่อมเยำวต์ัง้แต่รำ้นอำหำรชื่อดงัจนถงึ food court มกีระทัง่รำ้นหนงัสอื Eslite และ พืน้ที่
ส ำหรบัเดก็ เรยีกไดว้่ำ เหมำะกบัทุกเพศทุกวยั ***เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั***ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

20.05  น. น าท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG635 

22.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  21-24 / 24-27 / 30 มกรำคม - 02 กมุภำพนัธ ์2561 
    27 กมุภำพนัธ์ -02 มีนำคม 2561 
    06-09 / 13-16 / 18-21 / 27-30 มีนำคม 2561 
 

  
***ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดท้์องถิน่ , ทิปคนขบัรถ,และทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่าทวัร*์** 
 

ทวัรไ์ต้หวนั 4 วนั 3 คืน (TG) รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 27,900 15,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 27,900 15,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 27,900 15,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 26,900 12,900 

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,500 5,500 
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หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์ซ่ึงจะมี ค่าธรรมเนียมในการแยกตัว๋กลบั ประมาณ ท่านละ 4,500 
บาท โดยสามารถอยู่ต่อได้ 3 วนันับจากวนัท่ีท่ีกลบั โดยท่านไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีเดินทางออกได้ และหากท าการ
แยกตัว๋กลบัจากกรุป๊แล้วจะไม่สามารถเปล่ียนกลบัมาเดินทางพร้อมกรุป๊ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีทวัร ์
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ำไกดท์อ้งถิน่, ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ, ค่ำอำหำร

และเครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกท่ำนในระหว่ำงกำรเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท  
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 29 พ.ย.

2560 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ไตห้วนั (ตัง้แต่วนัที ่01 ส.ค.2559 – 31 ก.ค.2560 ทางสถานทตูไตห้วนัแจง้ยกเลกิวซี่าเขา้ประเทศไตห้วนั 

ส าหรบันกัท่องเทีย่วถอืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
 ค่ำวซี่ำเร่งด่วนหรอืบรกิำรพเิศษอย่ำงอื่นเกีย่วกบัวซี่ำ 
 ค่ำทปิพนกังำนขนกระเป๋ำของโรงแรมหรอืสถำนทีต่่ำงๆ (ท่ำนจะตอ้งดแูลสมัภำระของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ  1,000 บาท 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรำยกำรหรอืทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่ำโทรศพัท,์ 

ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 10,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็
ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทัก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนัท ำงำน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดแจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
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หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตไิมว่่ำจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ ณ จุดหมำยปลำยทำง อำท ิ วำตภยั  ภูเขำไฟ
ระเบดิ อุทกภยั อคัคภียั เป็นตน้ ฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั  และหำกเกดิกรณีเหล่ำน้ี กำร
พจิำรณำกำรคนืเงนิจะตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสำยกำรบนิและโรงแรมในต่ำงประเทศ หำกมกีำรยนืยนักำรช ำระเงนิคนื บรษิทั
ฯ จงึจะสำมำรถคนืเงนิใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงได ้

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  
เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำ
แลว้  ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำง
ดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 

 


