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 TAIWAN HANSA 4D3N 
        โดยสายการบินไทย(TG) 

บินไฟลท์เชา้...กลบัไฟลท์คํ�า 
 

ไทเป-ผูหลี�-ล่องทะเลสาบสริุยนัจันทรา-ไหวข้อพรพระถังซําจั(ง 
วดัเหวนิหวู-่ไทจง-ฟ่งเจี�ยไนทม์ารเ์กต็-ซื�อหลินไนท์ม์ารเ์กต็-รา้นพายสบัปะรด 

หมู่บา้นโบราณจิ� วเฟิ� น-อทุยานเยห๋ลิ� ว-อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค-ชอ้ปปิ1 งดิวตี1ฟรี  
ชอ้ปสนิคา้แบรนดด์งัจุใจ ณ  MITSUI OUTLET 

 

พิเศษ!! สกีุ1สตูรไตห้วนั, เสี�ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, 
สเต็กไตห้วนัพรอ้มสลดับาร ์

 
วนัที� กาํหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที�พกัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ- ไทเป - ไทจง - ฟ่งเจี�ยไนท์มาร์เกต็ � � � CITY SUITES WUQUAN 

2 
ไทจง-ผูหลี�-ล่องทะเลสาบสุริยนัจันทรา-วดัพระถังซํ:าจั;ง 
วดัเหวนิหวู่ –ร้านพายสับปะรด เหวยเก๋อ-ซื�อหลนิไน์ท์มาร์เกต็ 

� � - RELITE HOTEL TAIPEI 

3 
ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น-อุทยานเย๋หลิ�ว-อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเชค-วดัหลงซานซื�อ -ย่านซีเหมินติง 

� � - RELITE HOTEL TAIPEI 

4 
ไทเป- ช้อปปิ: งดวิตี:ฟรี-ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ:นตึกชมววิ)-ช้อป
ปิ: งมิสซุยเอาท์เลต็-สนามบิน-กรุงเทพฯ       

� � � - 
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กาํหนดการเดินทาง 
08-11 / 12-15 / 22-25 พฤษภาคม  2562 
09-12 / 12-15 / 16-19 / 19-22  มิถนุายน 2562 
03-06 / 07-10 / 14-17 / 21-24 กรกฎาคม 2562 
07-10 / 14-17 / 18-21 / 25-29  สิงหาคม 2562 
04-07 / 08-11 / 18-21 / 25-26  กนัยายน 2562 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ- สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ไทจง - ฟ่งเจี �ยไนทม์ารเ์กต็ 
04.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์  D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หน้าที�คอย

ให้การต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ1นเครื�อง  
07.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 634 (มีบริการอาหารบนเครื�อง) 
11.55 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวนั (เวลาท้องถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย 1 

ชั �วโมง) พาท่านผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูสเตก็ไต้หวนัพรอ้มสลดับาร ์
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองไทจง เมอืงซึ งมคีวามสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมอืงนี(จะเป็นศนูยก์ลางการ

เดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจงึทาํใหเ้มอืงนี(มคีวามคกึคกัอยูต่ลอดเวลา นําท่านสู ่
ตลาดฟ่งเจี6ยไนทม์ารเ์กต็ ตลาดนดักลางคนืที มชีื อเสยีงของเมอืงไทจง ใหท้่านไดอ้สิระกบัการชอ้ปปิ(งเลอืกซื(อ
สิ งของที ถูกใจ ท่านที ชื นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได ้

คํ า รบัประทานอาหารคํ า ณ.ภตัตาคาร พิเศษ…สุกี7ชาบูสูตรไต้หวนั 
  จากนั (นนําท่านเขา้สูท่ี พกั โรงแรม CITY SUITES WUQUAN หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที �สอง ไทจง-ผหูลี �-ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซํ)าจั *ง- วดัเหวินหวู่ –รา้นพายสบัปะรด 

                       เหวยเก๋อ-ซื �อหลินไน์ทม์ารเ์กต็ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั (นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองผหูลี6 เมอืงขึ(นชื อว่ามอีากาศดทีี สดุของไตห้วนั และยงัเป็นแหล่งอาบนํ(าแร่ที ดทีี สดุ
ของไตห้วนัอกีดว้ย เนื องจากเมอืงนี(อยู่ในหบุเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทั (งเมอืง จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงที มอีากาศ
บรสิทุธิ 5ที สดุของไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั  วโมง) นําท่าน ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็น
สถานที ท่องเที ยวอกีจุดหนึ งที เป็นที นิยมของชาวไตห้วนั ทะเลสาบแหง่นี(มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร รอบๆ มี
จุดสาํคญัที ท่องเที ยวมากมาย ซึ งไดร้บัการกล่าวขานวา่ งดงามราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่ง
ไตห้วนั ตั (งอยูใ่นเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area ซึ งทางการท่องเที ยวไตห้วนัไดก่้อตั (งขึ(นเมื อ
วนัที  24 มกราคม ปี 2000 เพื อบรูณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครั (งใหญ่เมื อวนัที  21 กนัยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืนํ(าสูย่อดเขาที นบัจากความสงูระดบั 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร 
เป็นทะเลสาบที มภีูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศที โดดเด่นนี(เองทาํใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจนัทรเ์สี(ยว ซึ งเป็นที มาของนามอนัไพเราะว่า "สรุยินัจนัทรา" นําท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและ
ชมเกาะที เลก็ที สดุในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถงัซาํจั =ง เพื อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติและคนในครอบครวั และ
ที วดันี(ยงัเป็นจุดชมววิทะเลสาบสรุยินัจนัทราที สวยงามอกีจุดนึง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่วดัเหวินหวู่ หรอืวดักวนอ ูเป็นวดัศกัดิ 5สทิธิ 5อกีแห่งของไตห้วนั ซึ งภายในจะเป็นที ประดษิฐาน

รปูป ั (นของศาสดาขงจื(อ เทพเจา้แห่งปญัญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื อสตัย ์เป็นที นบัถอืของชาวจนีและ
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ไตห้วนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ที ตั (งอยูห่น้าวดัซึ งมมีลูค่าตวัละกว่า 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  นําท่านแวะชม รา้น
เหว่ยเก๋อ  Vigor Kobo  รา้นขนมพายสบัปะรดแบรนดด์งัแห่งเกาะไตห้วนั "ขนมพายสบัปะรด หรอื Feng Li Su 

เป็นขนมที ขึ(นชื อที ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น "Tourist Gift" อย่างเป็นทางการเลยทเีดยีว    ชาวใตห้วนัเชื อว่า "สบัปะรด" 
เป็นผลไมท้ี นํามาซึ ง  ความรกั + ความสาํเรจ็ + ความมั  งคั  งและรํ ารวย  จงึเป็นขนมยอดฮติที ชาวไตห้วนัและ
ชาวต่างชาตนิิยมซื(อกนัเป็นของฝาก หรอืหากท่านที ไม่ชอบทานพายสบัปะรดที รา้นนี(กย็งัมขีนมโมจแิละขา้วโพดป๊
อปคอรน์หลากรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซื(อเป็นของฝากเช่นเดยีวกนั นําท่านสู ่ตลาดซื6อหลินไนทม์าเกต็ เป็นไนท์
มารเ์กต็สายแรกของเมอืงไทเป จงึเป็นไนทม์ารเ์กต็ที มอีายุเก่าแก่ที สดุของเมอืงไทเป อายุกวา่ 200 ปี เป็น
จุดเริ มตน้ของความเจรญิของเมอืงไทเป เมื อ ครั (งที ชาวฮั  นเริ มอพยพมาจากจนีเพื อ  มาตั (งรกรากใหม่ที เกาะ
ไตห้วนัตั (งแต่สมยัราชวงศช์งิ สว่นถนนดา้นหน้าของหวัซไีนทม์ารเ์กต็กจ็ะเป็นไนทม์ารเ์กต็ทั  วไป ที มขีายของ
ทั (ง  ของกนิ เสื(อผา้ รองเทา้ ต่างๆ นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเจียวซี เมอืงที ขึ(นชื อเป็นบ่อนํ(ารอ้นที อุดมไปดว้ยแร่
ธาตุ ซึ งบ่อนํ(าพุรอ้นเจี ยวซนีั (นถกูสรา้งขึ(นเพื อใหป้ระชาชนทั  วไปลงแช่ได ้ทาํใหก้ารแช่นํ(าที บ่อนํ(าพุรอ้นเป็นที นิยม
มากขึ(น และเป็นวฒันธรรมที ฝงัรากลกึในชุมชน นกัท่องเที ยวสว่นใหญ่ที ตอ้งการอาบนํ(าแร่มกัจะเลอืกเดนิทางมา
บ่อนํ(าพุรอ้นเจยีวซแีหง่นี( 
 (เพื6อความสะดวกในการเลือกซื7อสินค้าหรอือิสระท่องเที6ยวของท่าน อาหารคํ6าอิสระตามอธัยาศยั) 

 นําท่านเขา้สูท่ี พกัโรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที �สาม ไทเป-หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ�น-อทุยานเยห๋ลิ �ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-วดัหลงซานซื �อ -ย่านซีเหมินติง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
นําท่านชม หมูบ่้านโบราณจิ6วเฟิ6 น ซึ งเป็นแหล่งเหมอืงทองที มชีื อเสยีงตั (งแต่สมยักษตัรยิก์วงสวี( แห่งราชวงศช์งิ 
มนีกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองที นี  การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ
หาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิ(งไวเ้พยีงแต่ความทรงจาํ จนกระทั  งมกีารใชจ้ิ วเฟิ นเป็นฉากในการถ่าย
ทาํภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงชื อ” และ “อู๋เหยยีน เตอะซนัชวิ” ทศันียภาพภูเขาที สวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดู
นกัท่องเที ยวจาํนวนมากใหเ้ดนิทางมาชื นชม จิ วเฟิ นจงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครั (ง ปจัจุบนักลายเป็น
แหล่งท่องเที ยวที มชีื อเสยีงมากแห่งหนึ งของไทเป ที คกึคกัไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายที เรยีงรายไปตามทางใน
หมู่บา้น จนทาํใหท้่านเลอืกซื(อเลอืกชมรา้นคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างไมรู่เ้บื อ  

( กรณีที �เดินทางไปหมูบ่้านโบราณจิ�วเฟิ�นในวนัเสาร ์และ วนัอาทิตยห์รอืวนัหยุดประจาํปีเมื �อไปถึงจดุที �
กาํหนดจะต้องเปลี �ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื �อเดินทางขึ)นลงจิ �วเฟิ�น) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั (นนําท่านเดนิทางสู ่อทุยานเยห๋ลิ6ว  ซึ งเป็นสถานที ท่องเที ยวที เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆ เช่น รปูเทยีน ดอกเหด็ เตา้ห ูรงัผึ(ง ที เกดิจาก การเคลื อนตวัของ
เปลอืกโลก และการกดักร่อนของนํ(าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนีิ รองเทา้เทพธดิา ซึ งมชีื อเสยีง
ทั  วในเกาะไตห้วนัและทั  วโลก อสิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั นําท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเชค ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทั (งหลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถนัที ปกักิ ง ซึ งสรา้งจากหนิอ่อนทั (ง
หลงั ศกึษาชวีประวตัแิละผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็พรอ้มถ่ายรปูกบัรปูป ั (นทองเหลอืงขนาดใหญ่ที 
ตั (งอยู่ในโถงใหญ่ชั (นบน ชั (นล่างเป็นหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื องใชข้องอดตีผูนํ้า ตวัอาคารเป็นหนิอ่อน
ทั (งหลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถานที ปกักิ ง งดงามตระการตา เป็นสถานที ท่องเที ยวที มชีื อเสยีง
มากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแหง่ชาตขินาดใหญ่นําทุกท่านกราบ
ไหวข้อพรพระโพธสิตัวก์วนอมิที  วดัหลงซานซื6อ เป็นวดัศกัดิ 5สทิธิ 5เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สรา้งตั (งแต่สมยั
ราชวงศช์งิ ในแต่ละวนัจะมผีูค้นมากราบไหวแ้ละสวดมนตก์นัเป็นจาํนวนมาก วดันี(ถูกบรูณะมาแลว้หลายครั (งจาก
ความเสยีหายที เกดิจากแผ่นดนิไหว และที หนกัที สดุคอืช่วงสงครามโลกครั (งที  2 ซึ งวดันี(เสยีหายทั (งหมด แต่เกดิสิ ง
อศัจรรยค์อื องคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ กลบัไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นิดเดยีว นอกจากนี(ยงัมเีทพเจา้ของลทัธเิต๋า
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อกีหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร จากนั (นใหท้่านไปชอ้ปปิ(งที  ย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปปิ(งที ทนัสมยัของวยัรุ่นที 
คลา้ยสยามเซน็เตอรข์องเมอืงไทย เป็นแหล่งซื(อสนิคา้ที ผสมผสานระหว่างสนิคา้ที เป็นศลิปะจนี และสนิคา้
สมยัใหม่  

 (เพื6อความสะดวกในการเลือกซื7อสินค้าหรอือิสระท่องเที6ยวของท่าน อาหารคํ6าอิสระตามอธัยาศยั)  
 จากนั (นนําท่านเขา้สูท่ี พกัโรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที �สี �  ไทเป- ช้อปปิ) งดิวตี)ฟรี-ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ)นตึกชมวิว)-ช้อปปิ) งมิสซุยเอาทเ์ลต็-สนามบิน-กรงุเทพฯ       
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนั (นนําท่าน ช้อปปิ7 งสินค้าปลอดภาษีที6 Duty Free Shop ใหทุ้กทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ(งสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษ ีอาทเิช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื นๆ 
อกีมากมาย จากนั (นนําท่านสมัผสัสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ)นตึกประมาณ 750 
บาท) ตกึนี(มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปตัยกรรมมกีาร
ผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรม ของเอเชยีตะวนัออกแบบดั (งเดมิกบัสถาปตัยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสาน
สญัลกัษณ์อนั เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชื อ ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลีํ(ายุคไดอ้ย่างลงตวั ตวั
อาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั ซึ งบรเิวณชั (น 1 ถงึชั (น 5 เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
ใหท้่านไดถ่้ายรปูกบัตกึที ไทเป 101 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูเสี6ยวหลงเปา 
บ่าย จากนั (นใหเ้วลาท่านไดช้อ้ปปิ(งกนัต่อที  Mitsui Outlets ซึ งเป็นเอา้ทเ์ลท็มอลลท์ี มรีา้นคา้แบรนดต่์างๆใหท้่านได้

เลอืกหลากหลายยี หอ้ มรีา้นคา้โซนอาหารต่างๆมากมาย ถอืเป็น Shopping center ที ใหญ่ที สดุทางเหนือของ
ไตห้วนั ที นี รวมรา้นคา้ ทั (งจากญี ปุน่ ไตห้วนั และนานาชาตไิวห้ลากหลายกว่า 200 รา้น มตีั (งแต่แบรนดเ์นมสดุหรู
จนถงึแบรนดร์าคาย่อมเยาวต์ั (งแต่รา้นอาหารชื อดงัจนถงึ food court มกีระทั  งรา้นหนงัสอื Eslite และ พื(นที 
สาํหรบัเดก็ เรยีกไดว้่า เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ***เพื6อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ7 ง อิสระอาหารคํ6าตาม
อธัยาศยั***ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.05  น. นําท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบินไทย เที6ยวบินที6 TG635 

22.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี6ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื6นๆ ที6ไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั 7งนี7 เพื6อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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กาํหนดการเดินทาง    
 

  

**ราคานี7รวมรายการทวัร ์ค่าตั =วเครื6องบิน** 
***ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดท้์องถิ �น , ทิปคนขบัรถ,และทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่าทวัร*์** 
 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางนี7เป็นราคาโปรโมชั 6นต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที6เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ6ากว่า 20 ท่าน และจะต้องชาํระ
มดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• ท่านที6ต้องการอยู่ต่อ กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าที6ทวัร ์ซึ6งจะมี ค่าธรรมเนียมในการแยกตั =วกลบั ประมาณ ท่านละ 4,500 
บาท โดยสามารถอยู่ต่อได้ 3 วนันับจากวนัที6ที6กลบั โดยท่านไม่สามารถเปลี6ยนสนามบินที6เดินทางออกได้ และหากทาํการ
แยกตั =วกลบัจากกรุป๊แล้วจะไม่สามารถเปลี6ยนกลบัมาเดินทางพร้อมกรุป๊ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ6มเติม
ได้ที6เจ้าหน้าที6ทวัร ์
 
 
อตัรานี7รวมบริการ 
• ค่าตั Nวเครื องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชั (นประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 
• ค่าโรงแรมที พกัตามรายการที ระบุ (สองท่านต่อหนึ งหอ้ง), ค่าไกดท์อ้งถิ น, ค่าเขา้ชมสถานที ต่าง ๆ ตามรายการที ระบุ, ค่าอาหาร

และเครื องดื มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที ยวตามรายการที ระบ ุ
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที ม ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที คอยอาํนวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึ งเดก็อายุตํ ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท  

• ค่าภาษนํี(ามนัเชื(อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที   4 ม.ค.2562 

• ภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และหกั ณ ที จ่าย 3 % 
 

อตัรานี7ไม่รวมบริการ 

ทวัรไ์ต้หวนั 4 วนั 3 คืน (TG) ราคารวมตั @วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั @วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 26,900.- 17,500.- 

เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 23,500.- 15,900.- 

เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 23,500.- 15,900.- 

เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 19,500.- 13,500.- 

สาํหรบัท่านที�ตอ้งการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 5,900.- 5,900.- 
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• ค่านํ(าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนียมวซีา่ไตห้วนั (ตั �งแต่วนัที � 01 ส.ค.2559 – 31 ก.ค.2560 ทางสถานทตูไตห้วนัแจง้ยกเลกิวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั 

สาํหรบันกัท่องเที �ยวถอืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
• ค่าวซ่ีาเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื นเกี ยวกบัวซ่ีา 
• ค่าทปิพนกังานขนกระเป๋าของโรงแรมหรอืสถานที ต่างๆ (ท่านจะตอ้งดแูลสมัภาระของท่านดว้ยตวัท่านเอง) 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปไกดท้์องถิ6นและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ  1,000 บาท โดยเรียกเกบ็พรอ้มกบัค่าทวัร ์
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที ไม่ไดร้ะบใุนรายการหรอืที ส ั  งเพิ มเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที เหลอืจะขอเกบ็
ทั (งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั (นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ 5ในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั (งหมด 
 
การยกเลิก 
• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํงาน มฉิะนั (นบรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ 5ในการคนืเงนิทั (งหมด 
• หากผูโ้ดยสารท่านใดแจง้ยกเลกิก่อนออกตั Nวโดยสารเครื องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ 5ในการคนืค่ามดัจาํ  
 
 

หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมกีารเปลี ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตไิมว่่าจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาท ิ วาตภยั  ภูเขาไฟ
ระเบดิ อุทกภยั อคัคภียั เป็นตน้ ฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั  และหากเกดิกรณีเหล่านี( การ
พจิารณาการคนืเงนิจะตอ้งเป็นไปตามเงื อนไขของสายการบนิและโรงแรมในต่างประเทศ หากมกีารยนืยนัการชาํระเงนิคนื บรษิทั
ฯ จงึจะสามารถคนืเงนิใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางได ้

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื องจากมสีิ งผดิกฎหมายหรอืสิ งของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทั (งหมดหรอืบางสว่น 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วที พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 

 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คาธรรมเนยีม
ของตัว๋และภาษนี้าํมนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


