TAIWAN HANSA 4D3N
โดยสายการบินไทย(TG)
บินไฟล์ทเช้า...กลับไฟล์ทค่ า
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซาจั๋ง
วัดเหวินหวู-่ ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ซื่อหลินไน์ทม์ าร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ช้อปปิ้ งดิวตี้ฟรี -ช้อปสินค้าแบรนด์ดงั จุใจ ณ MITSUI OUTLET

พิเศษ!! สุก้ สี ตู รไต้หวัน,พระกระโดดกาแพง,ปลาประธานาธิ บดี
สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
กำหนดกำรเดิ นทำง

วันแรก
04.00 น.
07.25 น.
11.55 น.
เที่ยง

21-24 / 24-27 / 30 มกรำคม - 02 กุมภำพันธ์ 2561
27 กุมภำพันธ์ -02 มีนำคม 2561
06-09 / 13-16 / 18-21 / 27-30 มีนำคม 2561

กรุงเทพฯ- สนามบิ นเถาหยวน - ไทเป - ไทจง - ฟ่ งเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต
คณะพร้อมกันที่สนำมบิ นนำนำชำติ สุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิ นไทย (TG) โดยมีเจ้ำหน้ ำที่คอย
ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดิ นทำงสู่ไทเป โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 634 (มีบริกำรอำหำรบนเครือ่ ง)
ถึงท่ำอำกำศสนำมบิ นเถำหยวน สนำมบิ นแห่งชำติ ประเทศไต้หวัน (เวลำท้องถิ่ นเร็วกว่ำประเทศไทย 1
ชัวโมง)
่
พำท่ำนผ่ำนพิ ธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...เมนูสเต็กพร้อมสลัดบาร์
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไทจง เมืองซึง่ มีควำมสำคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกำะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลำงกำร
เดินทำงจำกทำงด้ำนเหนือของเกำะ และทำงใต้ของเกำะจึงทำให้เมืองนี้มคี วำมคึกคักอยูต่ ลอดเวลำ นำท่ำนสู่
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ค่ำ
วันทีส่ อง
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันทีส่ าม

ตลาดฟ่ งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลำดนัดกลำงคืนทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองไทจง ให้ท่ำนได้อสิ ระกับกำรช้อปปิ้ งเลือกซือ้
สิง่ ของทีถ่ ูกใจ ท่ำนทีช่ ่นื ชอบรองเท้ำ ONITSUKA TIGER พลำดไม่ได้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำร พิ เศษ…สุกี้ชาบูสูตรไต้หวัน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม CITY SUITES WUQUAN หรือระดับเทียบเท่ำ
ไทจง-ผูหลี-่ วัดจงไถฉันซือ่ -ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซ้ าจั ๋ง- วัดเหวิ นหวู่ –ร้านพายสับปะรด
เหวยเก๋อ-ซือ่ หลิ นไน์ทม์ าร์เก็ต
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองผูหลี่ เมืองขึน้ ชื่อว่ำมีอำกำศดีทส่ี ดุ ของไต้หวัน และยังเป็ นแหล่งอำบน้ำแร่ทด่ี ที ส่ี ดุ
ของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจำกเมืองนี้อยู่ในหุบเขำและถูกล้อมรอบด้วยภูเขำสูงทัง้ เมือง จึงทำให้เป็ นเมืองทีม่ อี ำกำศ
บริสทุ ธิที์ ส่ ดุ ของไต้หวัน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4
วัดประจำภำคกลำงของไต้หวัน เป็ นวัดทีผ่ สมผสำนระหว่ำงหลำยๆ นิกำยเข้ำด้วยกัน ท่ำนสำมำรถนมัสกำรสิง่
ศักดิสิ์ ทธิและพระโพธิ
สตั ว์หลำยๆ องค์ได้ทน่ี ่ี และยังเป็ นมหำวิทยำลัยสงฆ์ทม่ี หี อ้ งเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ช่อื ว่ำ
์
เป็ นวัดทีท่ นั สมัยมำกทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในไต้หวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิ เศษ...เมนูปลาประธานาธิ บดี
นำท่ำน ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วอีกจุดหนึ่งทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชำวไต้หวัน ทะเลสำบแห่ง
นี้มคี วำมยำวถึง 33 กิโลเมตร รอบๆ มีจุดสำคัญทีท่ ่องเทีย่ วมำกมำย ซึง่ ได้รบั กำรกล่ำวขำนว่ำ งดงำมรำวกับ
ภำพวำด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัง้ อยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area
ซึง่ ทำงกำรท่องเทีย่ วไต้หวันได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 24 มกรำคม ปี 2000 เพื่อบูรณะเมืองจำกแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่
เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 1999 รวมควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติจำกผืนน้ำสูย่ อดเขำทีน่ บั จำกควำมสูงระดับ 600
- 2,000 เมตร มีควำมยำว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสำบทีม่ ภี ูเขำสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมปิ ระเทศทีโ่ ดด
เด่นนี้เองทำให้ตวั ทะเลสำบมองดูคล้ำยพระอำทิตย์และพระจันทร์เสีย้ ว ซึง่ เป็ นทีม่ ำของนำมอันไพเรำะว่ำ "สุรยิ นั
จันทรำ" นำท่ำนล่องเรือชมบรรยำกำศและชมเกำะทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในโลก พำท่ำนกราบไหว้ขอพรพระถังซาจั ๋ง เพื่อ
เป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ และคนในครอบครัว และทีว่ ดั นี้ยงั เป็ นจุดชมวิวทะเลสำบสุรยิ นั จันทรำทีส่ วยงำมอีกจุดนึง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเหวิ นหวู่ หรือวัดกวนอู เป็ นวัดศักดิสิ์ ทธิอี์ กแห่งของไต้หวัน ซึง่ ภำยในจะเป็ นที่
ประดิษฐำนรูปปั น้ ของศำสดำขงจือ้ เทพเจ้ำแห่งปั ญญำ และเทพกวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ เป็ นทีน่ บั ถือของ
ชำวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ทีต่ งั ้ อยูห่ น้ำวัดซึง่ มีมลู ค่ำตัวละกว่ำ 1 ล้ำนเหรียญไต้หวัน นำท่ำน
แวะชม ร้านเหว่ยเก๋อ Vigor Kobo ร้ำนขนมพำยสับปะรดแบรนด์ดงั แห่งเกำะไต้หวัน "ขนมพำยสับปะรด หรือ
Feng Li Su เป็ นขนมทีข่ น้ึ ชื่อทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ น "Tourist Gift" อย่ำงเป็ นทำงกำรเลยทีเดียว ชำวใต้หวันเชื่อว่ำ
"สับปะรด" เป็ นผลไม้ทน่ี ำมำซึง่ ควำมรัก + ควำมสำเร็จ + ควำมมังคั
่ งและร
่
่ำรวย จึงเป็ นขนมยอดฮิตทีช่ ำว
ไต้หวันและชำวต่ำงชำตินยิ มซือ้ กันเป็ นของฝำก หรือหำกท่ำนทีไ่ ม่ชอบทำนพำยสับปะรดทีร่ ำ้ นนี้กย็ งั มีขนมโมจิ
และข้ำวโพดป๊ อปคอร์นหลำกรสชำติให้ท่ำนได้เลือกซือ้ เป็ นของฝำกเช่นเดียวกัน นำท่ำนสู่ ตลาดซื่อหลิ นไนท์มา
เก็ต เป็ นไนท์มำร์เก็ตสำยแรกของเมืองไทเป จึงเป็ นไนท์มำร์เก็ตทีม่ อี ำยุเก่ำแก่ทส่ี ดุ ของเมืองไทเป อำยุกว่ำ 200
ปี เป็ นจุดเริม่ ต้นของควำมเจริญของเมืองไทเป เมื่อ ครัง้ ทีช่ ำวฮันเริ
่ ม่ อพยพมำจำกจีนเพื่อ มำตัง้ รกรำกใหม่ทเ่ี กำะ
ไต้หวันตัง้ แต่สมัยรำชวงศ์ชงิ ส่วนถนนด้ำนหน้ำของหัวซีไนท์มำร์เก็ตก็จะเป็ นไนท์มำร์เก็ตทัวไป
่ ทีม่ ขี ำยของ
ทัง้ ของกิน เสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ ต่ำงๆ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำร พิ เศษ...เมนูเป็ ดปักกิ่ ง
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI หรือระดับเทียบเท่ำ

อิ สระท่องเทีย่ วด้วยตัวท่านเอง ณ เมืองไทเป
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เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
อสิระให้ท่ำนท่องเทีย่ วตำมอธัยำศัยเต็มวันด้วยตัวท่ำนเอง (ไม่มรี ถบัสบริกำรไม่รวมค่ำเดินทำง และ ค่ำเข้ำชม
สถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ) –เลือกอิสระท่องเทีย่ วเอง (ไม่รวมค่ำเดินทำง) ท่องเทีย่ วด้วยกำร “นังรถไฟ”
่
ท่ำนจะได
ส้มผัสประสบกำรณ์กำรเดินทำงไปย่ำนต่ำงๆทีเ่ ป็ นไฮไลท์ของเมืองไทเป หรือ เมืองอื่นๆ ย่ำนดังทีเ่ ลือกสรรเป็ น
สวรรค์ของคนชอบกินเทีย่ วช้อป ได้แก่
ตึกไทเป 101 ตึกนี้มคี วำมสูงถึง 508 เมตร ได้รบั กำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวัน ลักษณะทำงสถำปั ตยกรรม
มีกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดัง้ เดิมกับสถำปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดย
ผสมผสำนสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคลตำมขนบธรรมเนียมจีนและควำมเชื่อ ให้เข้ำกันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่ำงลง
ตัว ตัวอำคำรมองดูคล้ำยปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ซึง่ บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็ นร้ำนค้ำแบรนด์เนมหลำกหลำยแบ
รนด์ ให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งและถ่ำยรูปกับตึกทีไ่ ทเป 101
วัดหลงซาน Longshan Temple เป็ นวัดศักดิสิ์ ทธิเก่
์ ำแก่โบรำณอำยุ 260 ปี สร้ำงตัง้ แต่สมัยรำชวงศ์ชงิ ในแต่ละวัน
จะมีผคู้ นมำกรำบไหว้และสวดมนต์กนั เป็ นจำนวนมำก วัดนี้ถูกบูรณะมำแล้วหลำยครัง้ จำกควำมเสียหำยทีเ่ กิดจำก
แผ่นดินไหว และทีห่ นักทีส่ ดุ คือช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ วัดนี้เสียหำยทัง้ หมด แต่เกิดสิง่ อัศจรรย์คอื องค์พระ
โพธิสตั ว์กวนอิม กลับไม่เกิดควำมเสียหำยแม้แต่นิดเดียว นอกจำกนี้ยงั มีเทพเจ้ำของลัทธิเต๋ำอีกหลำยองค์ให้ได้
กรำบไหว้ขอพร
TAIPEI FISH MARKET หรือ ตลำดปลำไทเป ซึง่ เป็ นตลำดขำยปลำและอำหำรทะเลสดๆ และเป็ นตลำด ติด
แอร์มขี ำยอำหำรทะเลทัง้ แบบสดๆ และแบบสำเร็จทีพ่ ร้อมรับประทำนได้ทนั ที ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้ ชิมและลิม้ ลอง
ทัง้ ซูชิ ซำเซมิปลำแซลมอน ปูอลำสก้ำ หอยนำงรมสด กุง้ หอยเซลล์ ข้ำวปั น้ หน้ำต่ำงๆ ขนม ผลไม้ พร้อม
รับประทำนได้เลย
ตัน้ สุ่ย ชิวๆ ชมพระอำทติยต์ ก และช็อปปิ้ งทีถ่ นนคนเดินเมืองริมทะเลของของเกำะไต้หวัน และเป็ นทีๆ่ เหมำะ
ทีส่ ดุ ในกำรดูพระอำทิตย์ตกดินมีถนนคนเดิน ขำยอำหำรทะเลอร่อยๆมำกมำย เช่น ปลำหมึกทอด ของ Handmade สวยๆ –เลือกไปช้อปปิ้ งอสิระตำมอธัยำศยัเต็มวัน
พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ ก้กู ง พิพธิ ภัณฑ์ทแ่ี สนงดงำมแห่งนี้เป็ นสถำนทีเ่ ก็บศิลปวัตถุและผลงำนทำงศิลปะของจีน
โบรำณ บำงชิน้ มีควำมเป็ นมำทำงประวัตศิ ำสตร์ยอ้ นหลังไปถึง 5,000 ปี พิพธิ ภัณฑ์สถำนแห่งชำติซง่ึ เป็ นทีร่ จู้ กั
กันว่ำเป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลกแห่งนี้ ตัง้ อยูท่ ช่ี ำนกรุงไทเปและเป็ นสถำนทีเ่ ก็บสมบัตแิ ละวัตถุ
โบรำณของจีนทีม่ ชี ่อื เสียงของโลกทีป่ ระเมินมูลค่ำมิได้กว่ำ 620,000 ชิน้ จำกพระรำชวงศ์จนี ทุกรำชวงศ์รวมทัง้ ยุค
ทองทัง้ 5 แห่งประวัตศิ ำสตร์จนี พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนทีม่ มี ลู ค่ำมหำศำลมำกทีส่ ดุ และ
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกเนื่องจำกศิลปวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้มจี ำนวนมำก จึงต้องมีกำรผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนในกำรจัด
วำงให้ชมศิลปวัตถุทม่ี อี ยู่เป็ นจำนวนมำก แต่วตั ถุโบรำณชิน้ เอกทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น เรือแกะสลักจำกลูกวอลนัท หยก
ผักกำดขำว และหยกสีน้ำตำลเหมือนหมูสำมชัน้ จะมีให้ชมตลอดปี
ย่านซีเหมิ นติ ง แหล่งช้อปปิ้ งทีท่ นั สมัยของวัยรุ่นทีค่ ล้ำยสยำมเซ็นเตอร์ของเมืองไทย เป็ นแหล่งซือ้ สินค้ำที่
ผสมผสำนระหว่ำงสินค้ำทีเ่ ป็ นศิลปะจีน และสินค้ำสมัยใหม่

เที่ ยง
คำ่

อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี ่
เช้ำ

ไทเป- ช้อปปิ้ งดิ วตี้ฟรี-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ช้อปปิ้ งมิสซุยเอาท์เล็ต-สนามบิ น-กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำน ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ Duty Free Shop ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้ งสินค้ำแบ
รนด์เนมมำกมำยใน-รำคำปลอดภำษี อำทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ
อีกมำกมำย นำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตัวอำคำรเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะกำรก่อสร้ำง
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กลำงวัน
บ่ำย

20.05 น.
22.50 น.

คล้ำยวิหำรเทียนถันทีป่ ั กกิง่ ซึง่ สร้ำงจำกหินอ่อนทัง้ หลัง ศึกษำชีวประวัตแิ ละผลงำนของอดีตประธำนำธิบดีเจียง
ไคเช็คพร้อมถ่ำยรูปกับรูปปั ้นทองเหลืองขนำดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ในโถงใหญ่ชนั ้ บน ชัน้ ล่ำงเป็ นห้องแสดงนิทรรศกำรและ
ข้ำวของเครื่องใช้ของอดีตผูน้ ำ ตัวอำคำรเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะกำรก่อสร้ำงคล้ำยวิหำรเทียนถำนทีป่ ั กกิง่
งดงำมตระกำรตำ เป็ นสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมำกของเมืองไทเป ด้ำนข้ำงของหออนุสรณ์ เป็ นหอแสดง
ดนตรีและโรงละครแห่งชำติขนำดใหญ่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิ เศษ…พระกระโดดกาแพง
จำกนัน้ ให้เวลำท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งกันต่อที่ Mitsui Outlets ซึง่ เป็ นเอ้ำท์เล็ทมอลล์ทม่ี รี ำ้ นค้ำแบรนด์ต่ำงๆให้ท่ำนได้
เลือกหลำกหลำยยีห่ อ้ มีรำ้ นค้ำโซนอำหำรต่ำงๆมำกมำย ถือเป็ น Shopping center ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ทำงเหนือของ
ไต้หวัน ทีน่ ่รี วมร้ำนค้ำ ทัง้ จำกญีป่ ่ นุ ไต้หวัน และนำนำชำติไว้หลำกหลำยกว่ำ 200 ร้ำน มีตงั ้ แต่แบรนด์เนมสุดหรู
จนถึงแบรนด์รำคำย่อมเยำว์ตงั ้ แต่รำ้ นอำหำรชื่อดังจนถึง food court มีกระทังร้
่ ำนหนังสือ Eslite และ พืน้ ที่
สำหรับเด็ก เรียกได้ว่ำ เหมำะกับทุกเพศทุกวัย ***เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิ สระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย***ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบิน
นาท่านออกเดิ นทางจากไทเป โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG635
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

กำหนดกำรเดิ นทำง

21-24 / 24-27 / 30 มกรำคม - 02 กุมภำพันธ์ 2561
27 กุมภำพันธ์ -02 มีนำคม 2561
06-09 / 13-16 / 18-21 / 27-30 มีนำคม 2561

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (TG)

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

27,900

15,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

27,900

15,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)

27,900

15,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)

26,900

12,900

สาหรับท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

5,500

5,500

***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิ ปไกด์ท้องถิ น่ , ทิ ปคนขับรถ,และทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่าทัวร์***
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หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ เป็ นราคาโปรโมชันต้
่ องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน และจะต้องชาระ
มัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้ าที่ทวั ร์ ซึ่งจะมี ค่าธรรมเนี ยมในการแยกตั ๋วกลับ ประมาณ ท่านละ 4,500
บาท โดยสามารถอยู่ต่อได้ 3 วันนับจากวันที่ที่กลับ โดยท่านไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิ นที่เดิ นทางออกได้ และหากทาการ
แยกตั ๋วกลับจากกรุป๊ แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเดิ นทางพร้อมกรุป๊ ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ได้ที่เจ้าหน้ าที่ ทวั ร์
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทำง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำไกด์ทอ้ งถิน่ , ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ, ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกท่ำนในระหว่ำงกำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 29 พ.ย.
2560
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ไต้หวัน (ตัง้ แต่วนั ที ่ 01 ส.ค.2559 – 31 ก.ค.2560 ทางสถานทูตไต้หวันแจ้งยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน
สาหรับนักท่องเทีย่ วถือหนังสือเดินทางไทย)
 ค่ำวีซ่ำเร่งด่วนหรือบริกำรพิเศษอย่ำงอื่นเกีย่ วกับวีซ่ำ
 ค่ำทิปพนักงำนขนกระเป๋ ำของโรงแรมหรือสถำนทีต่ ่ำงๆ (ท่ำนจะต้องดูแลสัมภำระของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุในรำยกำรหรือทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง, ค่ำโทรศัพท์,
ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 10,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอเก็บ
ทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษทั ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันทำงำน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินทัง้ หมด
์
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
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หมายเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติไม่ว่ำจะเป็ นในประเทศไทยหรือประเทศ ณ จุดหมำยปลำยทำง อำทิ วำตภัย ภูเขำไฟ
ระเบิด อุทกภัย อัคคีภยั เป็ นต้น ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ และหำกเกิดกรณีเหล่ำนี้ กำร
พิจำรณำกำรคืนเงินจะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขของสำยกำรบินและโรงแรมในต่ำงประเทศ หำกมีกำรยืนยันกำรชำระเงินคืน บริษทั
ฯ จึงจะสำมำรถคืนเงินให้แก่ผเู้ ดินทำงได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำประเทศ
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำ
แล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำง
ด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย
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