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 TAIWAN HANSA 4D3N 
        โดยสายการบินไทย(TG) 

บินไฟลท์เชา้...กลบัไฟลท์ค ่า 

**พร้อมอาบน ้าแร่ธรรมชาติ** 
 

ไทเป-ผูหลี่-ล่องทะเลสาบสริุยนัจันทรา-ไหวข้อพรพระถังซ าจ๋ัง 

วดัเหวนิหวู-่ไทจง-ฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์กต็-ซ่ือหลินไนท์ม์ารเ์กต็-รา้นพายสบัปะรด 

อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค-ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี -ชอ้ปสนิคา้แบรนดด์งัจุใจ ณ  MITSUI OUTLET 

 

พิเศษ!! สก้ีุสตูรไตห้วนั, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  14-17 / 21-24 กมุภำพนัธ ์2562 
    07-10 / 14-17 / 21-24 มีนำคม 2562    

 

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  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองไทจง เมอืงซึง่มคีวามส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมอืงนี้จะเป็นศนูยก์ลางการ

เดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจงึท าใหเ้มอืงนี้มคีวามคกึคกัอยูต่ลอดเวลา น าท่านสู ่
ตลาดฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์กต็ ตลาดนดักลางคนืทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงไทจง ใหท้่านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้
สิง่ของทีถู่กใจ ท่านทีช่ื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได ้
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคาร พิเศษ…สุก้ีชาบูสูตรไต้หวนั 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม CITY SUITES WUQUAN หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง ไทจง-ผหูลี-่ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ ้าจัง๋- วดัเหวินหวู่ –รา้นพายสบัปะรด 
                       เหวยเก๋อ-ซือ่หลินไน์ทม์ารเ์กต็-เจียวซี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองผหูล่ี เมอืงขึน้ชื่อว่ามอีากาศดทีีส่ดุของไตห้วนั และยงัเป็นแหล่งอาบน ้าแร่ทีด่ทีีส่ดุ
ของไตห้วนัอกีดว้ย เน่ืองจากเมอืงนี้อยู่ในหบุเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทัง้เมอืง จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่อีากาศ
บรสิทุธิท์ีส่ดุของไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวไตห้วนั ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร รอบๆ มี
จุดส าคญัทีท่่องเทีย่วมากมาย ซึง่ไดร้บัการกล่าวขานวา่ งดงามราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่ง
ไตห้วนั ตัง้อยูใ่นเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area ซึง่ทางการท่องเทีย่วไตห้วนัไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที ่24 มกราคม ปี 2000 เพื่อบรูณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาทีน่บัจากความสงูระดบั 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร 
เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่นนี้เองท าใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจนัทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะว่า "สรุยินัจนัทรา" น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและ
ชมเกาะทีเ่ลก็ทีส่ดุในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถงัซ าจัง๋ เพื่อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติและคนในครอบครวั และ
ทีว่ดัน้ียงัเป็นจุดชมววิทะเลสาบสรุยินัจนัทราทีส่วยงามอกีจุดนึง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่วดัเหวินหวู่ หรอืวดักวนอ ูเป็นวดัศกัดิส์ทิธิอ์กีแห่งของไตห้วนั ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐาน

รปูปัน้ของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์เป็นทีน่บัถอืของชาวจนีและ
ไตห้วนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยูห่น้าวดัซึง่มมีลูค่าตวัละกว่า 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  น าท่านแวะชม รา้น
เหว่ยเก๋อ  Vigor Kobo  รา้นขนมพายสบัปะรดแบรนดด์งัแห่งเกาะไตห้วนั "ขนมพายสบัปะรด หรอื Feng Li Su 
เป็นขนมทีข่ ึน้ชื่อทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็น "Tourist Gift" อย่างเป็นทางการเลยทเีดยีว    ชาวใตห้วนัเชื่อว่า "สบัปะรด" 
เป็นผลไมท้ีน่ ามาซึง่  ความรกั + ความส าเรจ็ + ความมัง่คัง่และร ่ารวย  จงึเป็นขนมยอดฮติทีช่าวไตห้วนัและ
ชาวต่างชาตนิิยมซือ้กนัเป็นของฝาก หรอืหากท่านทีไ่ม่ชอบทานพายสบัปะรดทีร่า้นน้ีกย็งัมขีนมโมจแิละขา้วโพดป๊
อปคอรน์หลากรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากเช่นเดยีวกนั น าท่านสู ่ตลาดซ่ือหลินไนทม์าเกต็ เป็นไนท์
มารเ์กต็สายแรกของเมอืงไทเป จงึเป็นไนทม์ารเ์กต็ทีม่อีายุเก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงไทเป อายุกวา่ 200 ปี เป็น
จุดเริม่ตน้ของความเจรญิของเมอืงไทเป เมื่อ ครัง้ทีช่าวฮัน่เริม่อพยพมาจากจนีเพื่อ  มาตัง้รกรากใหม่ทีเ่กาะ
ไตห้วนัตัง้แต่สมยัราชวงศช์งิ สว่นถนนดา้นหน้าของหวัซไีนทม์ารเ์กต็กจ็ะเป็นไนทม์ารเ์กต็ทัว่ไป ทีม่ขีายของ
ทัง้  ของกนิ เสือ้ผา้ รองเทา้ ต่างๆ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเจียวซี เมอืงทีข่ ึน้ชื่อเป็นบ่อน ้ารอ้นทีอุ่ดมไปดว้ยแร่
ธาตุ ซึง่บ่อน ้าพุรอ้นเจีย่วซนีัน้ถกูสรา้งขึน้เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปลงแช่ได้ ท าใหก้ารแช่น ้าทีบ่่อน ้าพุรอ้นเป็นทีน่ิยม
มากขึน้ และเป็นวฒันธรรมทีฝั่งรากลกึในชุมชน นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีต่อ้งการอาบน ้าแรม่กัจะเลอืกเดนิทางมา
บ่อน ้าพุรอ้นเจยีวซแีหง่นี้ 
 (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรอือิสระท่องเท่ียวของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั) 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม BARON’S HOT SPRING HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
**อิสระให้ท่านพกัผอ่นหรอือาบน ้ าแรต่ามอธัยาศยั โดยทางโรงแรมมีบอ่อาบน ้ าแรไ่ว้บริการ แยก
ระหว่างหญิงและชาย กรณุาเตรียมชุดวา่ยน ้ าไปส าหรบัแช่น ้ าแร ่** 
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วนัทีส่าม เจียวซี-หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-อทุยานเยห๋ลิว่-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ย่านซีเหมินติง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านชม หมูบ่้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีื่อเสยีงตัง้แต่สมยักษตัรยิก์วงสวี้ แห่งราชวงศช์งิ 
มนีกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ
หาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่าย
ท าภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยยีน เตอะซนัชวิ” ทศันยีภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดู
นกัท่องเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชื่นชม จิว่เฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ปัจจุบนักลายเป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหนึ่งของไทเป ทีค่กึคกัไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายทีเ่รยีงรายไปตามทางใน
หมู่บา้น จนท าใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมรา้นคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างไมรู่เ้บื่อ  
( กรณีทีเ่ดินทางไปหมูบ่้านโบราณจิว่เฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทิตยห์รอืวนัหยุดประจ าปีเมือ่ไปถึงจดุที ่
ก าหนดจะต้องเปลีย่นเป็นรถ Shuttle Bus เพือ่เดินทางขึ้นลงจิว่เฟ่ิน) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานเยห๋ล่ิว  ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆ เช่น รปูเทยีน ดอกเหด็ เตา้ห ูรงัผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลื่อนตวัของ
เปลอืกโลก และการกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีื่อเสยีง
ทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อสิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเชค ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถนัทีปั่กกิง่ ซึง่สรา้งจากหนิอ่อนทัง้
หลงั ศกึษาชวีประวตัแิละผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็พรอ้มถ่ายรปูกบัรปูปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ที่
ตัง้อยู่ในโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ล่างเป็นหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื่องใชข้องอดตีผูน้ า ตวัอาคารเป็นหนิอ่อน
ทัง้หลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถานทีปั่กกิง่ งดงามตระการตา เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง
มากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแหง่ชาตขินาดใหญ่ 
จากนัน้ใหท้่านไปชอ้ปป้ิงที ่ย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงทีท่นัสมยัของวยัรุ่นทีค่ลา้ยสยามเซน็เตอรข์องเมอืงไทย 
เป็นแหล่งซือ้สนิคา้ทีผ่สมผสานระหว่างสนิคา้ทีเ่ป็นศลิปะจนี และสนิคา้สมยัใหม่  

 (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรอือิสระท่องเท่ียวของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ไทเป- ช้อปป้ิงดิวต้ีฟรี-ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว)-ช้อปป้ิงมิสซุยเอาทเ์ลต็-สนามบิน-กรงุเทพฯ       
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี Duty Free Shop ใหทุ้กทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษ ีอาทเิช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ 
อกีมากมาย จากนัน้น าท่านสมัผสัสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกประมาณ 750 

บาท) ตกึนี้มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมกีาร
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชยีตะวนัออกแบบดัง้เดมิกบัสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสาน
สญัลกัษณ์อนั เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชื่อ ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลี ้ายุคไดอ้ย่างลงตวั ตวั
อาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั ซึง่บรเิวณชัน้ 1 ถงึชัน้ 5 เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
ใหท้่านไดถ่้ายรปูกบัตกึทีไ่ทเป 101 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูเส่ียวหลงเปา 
บ่าย จากนัน้ใหเ้วลาท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อที ่Mitsui Outlets ซึง่เป็นเอา้ทเ์ลท็มอลลท์ีม่รีา้นคา้แบรนดต่์างๆใหท้่านได้

เลอืกหลากหลายยีห่อ้ มรีา้นคา้โซนอาหารต่างๆมากมาย ถอืเป็น Shopping center ทีใ่หญ่ทีส่ดุทางเหนือของ
ไตห้วนั ทีน่ี่รวมรา้นคา้ ทัง้จากญีปุ่่ น ไตห้วนั และนานาชาตไิวห้ลากหลายกว่า 200 รา้น มตีัง้แต่แบรนดเ์นมสดุหรู
จนถงึแบรนดร์าคาย่อมเยาวต์ัง้แต่รา้นอาหารชื่อดงัจนถงึ food court มกีระทัง่รา้นหนงัสอื Eslite และ พืน้ที่



Taiwan HANSA 4D3N TG / FEB-MAR 19    4 

ส าหรบัเดก็ เรยีกไดว้่า เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ***เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั***ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.05  น. น าท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG635 

22.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง   14-17 / 21-24 กมุภำพนัธ์ 2562 
    07-10 / 14-17 / 21-24 มีนำคม 2562 
 

  
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 

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

 
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 ์
 
 

ทวัรไ์ต้หวนั 4 วนั 3 คืน (TG) รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 24,500 14,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 24,500 14,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 24,500 14,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 18,900 12,900 

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900 5,900 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าไกดท์อ้งถิน่, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหาร

และเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท  
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 4 ม.ค.2562 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ไตห้วนั (ตัง้แต่วนัที ่01 ส.ค.2559 – 31 ก.ค.2560 ทางสถานทตูไตห้วนัแจง้ยกเลกิวซี่าเขา้ประเทศไตห้วนั 

ส าหรบันกัท่องเทีย่วถอืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
 ค่าวซี่าเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 ค่าทปิพนกังานขนกระเป๋าของโรงแรมหรอืสถานทีต่่างๆ (ท่านจะตอ้งดแูลสมัภาระของท่านดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ  1,000 บาท โดยเรียกเกบ็พรอ้มกบัค่าทวัร ์
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการหรอืทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็
ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดแจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 
 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตไิมว่่าจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาท ิ วาตภยั  ภูเขาไฟ
ระเบดิ อุทกภยั อคัคภียั เป็นตน้ ฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  และหากเกดิกรณีเหล่าน้ี การ
พจิารณาการคนืเงนิจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบนิและโรงแรมในต่างประเทศ หากมกีารยนืยนัการช าระเงนิคนื บรษิทั
ฯ จงึจะสามารถคนืเงนิใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางได ้

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีม

ของตัว๋และภาษนี้า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


