
 

   

             TAIWAN HANSA 4 Days 3 Nights 
         โดยสายการบินไทย(TG) 

                            บินไฟลท์เชา้...กลบัไฟลท์คํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทเป-ผูหล-ีวดัจงไถฉนัซือ-ล่องทะเลสาบสรุิยนัจันทรา-ไหวข้อพรพระถังซําจัง 
วดัเหวนิหวู-่ไทจง-ฟ่งเจียไนทม์ารเ์กต็-รา้นพายสบัปะรด-เยห่ลิว-จิวเฟิน 

อาบนาํแรธ่รรมชาต-ิพิพธิภณัฑ์กูก้ง -ตึกไทเป -อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค 
วดัหลงซนัซือ-ชอ้ปปิงดิวตีฟรีและรา้นเครอืงประดับ 

ชอ้ปสนิคา้แบรนดด์งัจุใจ ณ  MITSUI OUTLET 
 

พิเศษ!! สกีุสตูรไตห้วนั เสียวหลงเปา พระกระโดดกําแพง สเต็กไตห้วนัพรอ้มสลดับาร ์
 

กาํหนดการเดินทาง  -  ก.ค.  / -  ส.ค.  / -  ก.ย. /  ก.ย.-  ต.ค.    

-  พ.ย. / -  พ.ย. / -  พ.ย.  / -  ธ.ค. / -  ธ.ค.  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ- สนามบินเถาหยวน - ไทเป - อุทยานเย่หลิว-หมูบา้นโปรานจิวเฟิน-อาบนําแรธ่รรมชาติ 

.  น. คณะพรอ้มกนัทีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร ์ D สายการบินไทย (TG) โดยมเีจ้าหน้าทคีอยให้

การต้อนรบัและอํานวยความสะดวกก่อนขนึเครอืง  

.  น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไทย เทยีวบนิท ีTG  (มบีรกิารอาหารบนเครอืง) 

.  น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวนั (เวลาท้องถินเรว็กว่าประเทศไทย  

ชวัโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่อทุยานเย่หลิว  ซงึเป็นสถานทท่ีองเทยีวทเีป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขด

หนิชะง่อนทรายรปูร่างตา่งๆ เช่น รปูเทยีน ดอกเหด็ เต้าห ูรงัผงึ ทเีกดิจาก การเคลอืนตวัของเปลอืกโลก และการ

กดักร่อนของนําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิ ีรองเทา้เทพธดิา ซงึมชีอืเสยีงทวัในเกาะไตห้วนัและ 



 

   

 

 

 

 ทวัโลก อสิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน ซงึเป็น

แหล่งเหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตงัแต่สมยักษตัรยิ์กวงสว ีแห่งราชวงศช์งิ มนีักขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองทนีี 

การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแรล่ดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทงิไว้

เพยีงแต่ความทรงจาํ จนกระทงัมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์ “เปยฉิงเฉิงชอื” และ “อู๋เหยยีน 

เตอะซันชวิ” ทศันียภาพภูเขาทสีวยงามในฉากภาพยนตร ์ ไดด้งึดดูนักท่องเทยีวจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชนืชม 

จวิเฟินจงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอีกครงั ปจัจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงมากแห่งหนึงของไทเป 

ทคีกึคกัไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายทเีรยีงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทําให้ท่านเลอืกซอืเลอืกชมรา้นคา้ต่างๆ 

ไดอ้ย่างไม่รูเ้บอื (กรณีทเีดนิทางไปหมูบ่้านโบราณจวิเฟินในวนัเสาร ์และ วนัอาทติยห์รอืวนัหยุดประจําปีเมอืไปถงึ

จุดทกีาํหนดจะตอ้งเปลยีนเป็นรถ Shuttle Bus เพอืเดนิทางขนึลงจวิเฟิน) 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภตัตาคาร  

  จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม The Loft Seaside Suite หรอืระดบัเทยีบเท่า 

**อิสระให้ท่านพกัผอ่นหรอือาบนําแรใ่นห้องพกัตามอธัยาศยั** 
 

วนัทีสอง ไทเป-ผหูลี-วดัจงไถฉันซือ-ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซาํจงั- วดัเหวินหวู-่ไทจง  
                           ฟ่งเจียไนท์มารเ์กต็ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงผหูลี เมอืงขนึชอืว่ามอีากาศดทีสีุดของไต้หวนั และยงัเป็นแหลง่อาบนําแร่ทดีทีสุีด

ของไตห้วนัอกีด้วย เนืองจากเมอืงนีอยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบดว้ยภูเขาสงูทงัเมอืง จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงทมีอีากาศ

บรสุิทธทิสุีดของไต้หวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) นําท่านชม วดัจงไถฉันซือ เป็นวดัใหญ่  ใน  

วดัประจําภาคกลางของไตห้วนั เป็นวดัทผีสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเขา้ด้วยกนั ท่านสามารถนมสัการสงิ

ศกัดสิทิธแิละพระโพธสิตัวห์ลายๆ องคไ์ดท้นีี และยงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์มีหีอ้งเรยีนถงึ ,  หอ้ง ไดช้อืวา่

เป็นวดัททีนัสมยัมากทสุีดแห่งหนึงในไต้หวนั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่าน ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานทที่องเทยีวอกีจุดหนึงทเีป็นทนีิยมของชาวไต้หวนั ทะเลสาบแห่ง

นมีคีวามยาวถงึ  กโิลเมตร รอบๆ มจุีดสาํคญัทท่ีองเทียวมากมาย ซงึไดร้บัการกล่าวขานว่า งดงามราวกบั

ภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตงัอยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area 

ซงึทางการท่องเทยีวไต้หวนัไดก้่อตงัขนึเมอืวนัท ี  มกราคม ปี  เพอืบูรณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครงัใหญ่

เมอืวนัท ี  กนัยายน  รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืนําสู่ยอดเขาทนัีบจากความสงูระดบั  

- ,  เมตร มคีวามยาว  กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทมีภีูเขาสลบัซบัซ้อนลอ้มรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศทโีดด

เด่นนีเองทําใหต้วัทะเลสาบมองดคูล้ายพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์สยีว ซงึเป็นทมีาของนามอนัไพเราะวา่ "สุรยินั

จนัทรา" นําท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีลก็ทสีุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถงัซาํจงั เพอื

เป็นสริมิงคลแกช่วีติและคนในครอบครวั และทวีดันยีงัเป็นจุดชมววิทะเลสาบสุรยินัจนัทราทสีวยงามอกีจุดนึง 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ วดัเหวินหวู ่ หรือวดักวนอู เป็นวดัศกัดสิทิธอิกีแห่งของไตห้วนั ซงึภายในจะเป็นที

ประดษิฐานรปูปนัของศาสดาขงจอื เทพเจา้แห่งปญัญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซอืสตัย ์เป็นทนัีบถอืของ

ชาวจนีและไต้หวนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน  ตวั ทตีงัอยู่หน้าวดัซงึมมีลูคา่ตวัละกว่า  ล้านเหรยีญไตห้วนั จากนัน

นําท่านเดนิทางสู ่ เมืองไทจง เมอืงซึงมคีวามสาํคญัเปน็อนัดบั  ของเกาะไตห้วนั เมอืงนีจะเป็นศนูยก์ลางการ

เดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจงึทําให้เมอืงนมีคีวามคกึคกัอยู่ตลอดเวลา นําท่านสู ่ 



 

   

 

 

 

 ตลาดฟ่งเจียไนท์มารเ์กต็ ตลาดนัดกลางคนืทมีชีอืเสยีงของเมอืงไทจง ให้ท่านไดอ้สิระกบัการชอ้ปปิงเลอืกซอื

สงิของทถีูกใจ ท่านทชีนืชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได ้

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสเตก็พรอ้มสลดับาร ์

 นําท่านเขา้สูท่พีกัโรงแรม Grand City Taichung Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสาม ไทจง-ไทเป-พิพิธภณัฑ์กูก้ง-ไทเป  (ไม่รวมค่าขึนตึกชมวิว)- รา้นพายสปัปะ - ดิวตีฟรี  

                     ซือหลินไนทม์ารเ์กต็  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนันนําท่านชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง พพิธิภัณฑ์ทแีสนงดงามแห่งนีเป็นสถานทเีกบ็ศลิปวตัถุและผลงาน

ทางศลิปะของจนีโบราณ บางชนิมคีวามเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ยอ้นหลงัไปถงึ ,  ปี พพิธิภัณฑ์สถาน

แห่งชาตซิงึเป็นทรีูจ้กักนัวา่เป็นหนึงในพพิธิภณัฑท์ใีหญ่ทสุีดในโลกแห่งน ี ตงัอยู่ทชีานกรุงไทเปและเป็นสถานที

เกบ็สมบัตแิละวตัถุโบราณของจนีทมีชีอืเสยีงของโลกทปีระเมนิมลูค่ามไิดก้วา่ ,  ชนิ จากพระราชวงศ์จนี

ทุกราชวงศร์วมทงัยคุทองทงั  แห่งประวตัศิาสตรจ์นี พพิธิภัณฑ์แห่งนีเกบ็รวบรวมศลิปวตัถุของจนีทมีมีูลคา่

มหาศาลมากทสีุดและยงิใหญ่ทสีดุในโลกเนืองจากศลิปวตัถุทเีก็บรวบรวมไวม้จีาํนวนมาก จงึตอ้งมกีาร

ผลดัเปลยีนหมุนเวยีนในการจดัวางให้ชมศลิปวตัถุทมีอียู่เป็นจาํนวนมาก แต่วตัถโุบราณชนิเอกทมีชีอืเสยีง เช่น 

เรอืแกะสลกัจากลูกวอลนัท หยกผกักาดขาว และหยกสนํีาตาลเหมอืนหมูสามชนัจะมใีหช้มตลอดปี  ก่อนนําท่าน

สมัผสัสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไทเป ชมตึกไทเป  (ไม่รวมค่าขึนตึกประมาณ 750 บาท) ตกึนีมคีวามสงูถงึ  

เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปตัยกรรมมกีารผสมผสานระหวา่งสถาปตัยกรรม 

ของเอเชยีตะวนัออกแบบดงัเดมิกบัสถาปตัยกรรมแบบไต้หวนั โดยผสมผสานสญัลกัษณ์อนั เป็นมงคลตาม

ขนบธรรมเนียมจนีและความเชอื ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลีาํยุคไดอ้ย่างลงตวั ตวัอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ่  

ปล้องต่อกนั ซงึบรเิวณชนั  ถงึชนั  เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดใ์ห้ท่านไดถ้า่ยรปูกบัตกึไทเป   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูเสียวหลงเป่า 

บ่าย นําท่านแวะชมร้านขนมพายสบัปะรดแบรนดด์งัแห่งเกาะไตห้วนั "ขนมพายสบัปะรด หรอื Feng Li Su เป็นขนมที

ขนึชอืทไีดร้บัเลอืกให้เป็น "Tourist Gift" อย่างเป็นทางการเลยทเีดยีว    ชาวใตห้วนัเชอืวา่ "สบัปะรด" เป็นผลไม้ที

นํามาซงึ  ความรกั + ความสาํเรจ็ + ความมงัคงัและราํรวย  จงึเป็นขนมยอดฮติทชีาวไต้หวนัและชาวต่างชาตนิิยม

ซอืกนัเป็นของฝาก หรอืหากท่านทไีม่ชอบทานพายสบัปะรดทรีา้นนีกย็งัมขีนมโมจแิละขา้วโพดป๊อปคอรน์หลาก

รสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากเช่นเดยีวกนั จากนันนําท่าน ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีที Duty Free Shop 

ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษ ี อาทเิช่น GUCCI, 
FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอนืๆ  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูพระกระโดดกาํแพง 

 ก่อนนําท่านเดนิทางสูต่ลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีุดในกรุงไทเป และโด่งดงัทสีุดคอืยา่น ซือหลินไนทม์ารเ์กต็ ตะลุย

ตลาดนัดกลางคนืทมีชีอืเสยีงของไตห้วนั ให้ทา่นได้ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงและเมนูขนึชอืของซอืหลนิ คอืเต้าหู้

เหมน็ นอกจากนียงัม ีปอเปียะห่อกะหรปีบั กนุเชยีงยกัษ์หรอืซโีครงหมูตุน๋ยาจนี เป็นต้น  

 จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Manka Hotel Taipei หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

 

 



 

   

 

 

 

  

วนัทีสี  ไทเป- วดัหลงซันซือ-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค-ร้านสรอ้ยข้อมอืและเครอืงประดบั - ย่านซีเหมินติง 

                        ช้อปปิงมิสซุยเอาท์เลต็-สนามบิน-กรงุเทพฯ       

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

  นําทุกท่านกราบไหวข้อพรพระโพธสิตัว์กวนอมิท ี วดัหลงซนัซือ เป็นวดัศกัดสิทิธเิกา่แก่โบราณอายุ  ปี สรา้ง

ตงัแต่สมยัราชวงศช์งิ ในแต่ละวนัจะมผู้ีคนมากราบไหวแ้ละสวดมนตก์นัเป็นจํานวนมาก วดันีถกูบูรณะมาแลว้

หลายครงัจากความเสยีหายทเีกดิจากแผ่นดนิไหว และทหีนักทสีุดคอืชว่งสงครามโลกครงัท ี  ซงึวดันเีสยีหาย

ทงัหมด แตเ่กดิสงิอัศจรรยค์อื องค์พระโพธสิตัว์กวนอมิ กลบัไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นิดเดยีว นอกจากนยีงัม ี

เทพเจา้ของลทัธเิตา๋อีกหลายองคใ์ห้ได้กราบไหวข้อพร จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตวั

อาคารเป็นหนิอ่อนทงัหลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคล้ายวหิารเทียนถนัทปีกักงิ ซงึสร้างจากหนิอ่อนทงัหลงั ศกึษา

ชวีประวตัแิละผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็พรอ้มถ่ายรปูกบัรปูปนัทองเหลอืงขนาดใหญ่ทตีงัอยู่ในโถง

ใหญ่ชนับน ชนัล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและขา้วของเครอืงใชข้องอดตีผูนํ้า ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทงัหลงั มี

ลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวหิารเทยีนถานทปีกักงิ งดงามตระการตา เป็นสถานทท่ีองเทยีวทมีชีอืเสยีงมากของ

เมอืงไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแห่งชาตขินาดใหญ่ สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรม

แบบจนี นําท่านแวะชม รา้นสร้อยข้อมอืและเครอืงประดบั ทเีป็นเครอืงประดบัเพอืสขุภาพ มทีงัแบบสรอ้ย

ขอ้มอื และ สรอ้ยคอ เป็นการชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา รวมทงัมชีมหยกไต้หวนั และ 

ปะการงัแดง เครอืงประดบัลาํค่าของชาวไตห้วนัมาตงัแต่โบราณ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ…สุกีชาบูสูตรไต้หวนั 

บ่าย อสิระใหท่้านชอ้ปปิงท ี ย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปปิงททีนัสมยัของวยัรุ่นทคีล้ายสยามเซนเตอรข์องเมอืงไทย เป็น

แหล่งซอืสนิคา้ทผีสมผสานระหวา่งสนิคา้ทเีป็นศลิปะจนี และสนิคา้สมยัใหม ่จากนันใหเ้วลาท่านไดช้อ้ปปิงกนัตอ่ท ี

Mitsui Outlets ซงึเป็นเอา้ทเ์ลท็มอลลท์มีรีา้นคา้แบรนดต่์างๆใหท่้านไดเ้ลอืกหลากหลายยหีอ้ มรีา้นคา้โซน

อาหารต่างๆมากมาย ถอืเป็น Shopping center ทใีหญ่ทสีุดทางเหนือของไตห้วนั ทนีีรวมรา้นคา้ ทงัจากญปุ่ีน 

ไตห้วนั และนานาชาตไิวห้ลากหลายกว่า  รา้น มตีงัแต่แบรนดเ์นมสุดหรจูนถงึแบรนดร์าคาย่อมเยาว์ตงัแต่

รา้นอาหารชอืดงัจนถงึ food court มกีระทงัรา้นหนังสอื Eslite และ พนืทสีาํหรบัเดก็ เรยีกได้วา่ เหมาะกบัทุก

เพศทุกวยั  

คาํ  ***เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิง อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั**** 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

.   น. นําท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG635 

.  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง  -  ก.ค.  / -  ส.ค.  / -  ก.ย. /  ก.ย.-  ต.ค.    

-  พ.ย. / -  พ.ย. / -  พ.ย.  / -  ธ.ค. / -  ธ.ค.  
 

  

***ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดท้์องถิน , ทิปคนขบัรถ,และทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,  บาท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่าทวัร*์** 
 
หมายเหต ุ
1. อตัราคา่เดนิทางนเีป็นราคาโปรโมชนัตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตาํกวา่  ท่าน และจะตอ้งชาํระมดัจํา 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
2. สําหรบัท่านทตีอ้งการอยู่ต่อ จะมค่ีาธรรมเนียมในการแยกตวักลบั ประมาณ ท่านละ ,  บาท โดยสามารถอยู่ต่อได ้  วนันับ

จากวนัททีกีลบั โดยท่านไม่สามารถเปลยีนสนามบนิทเีดนิทางออกได ้ และหากทาํการแยกตวักลบัจากกรุ๊ปแลว้จะไม่สามารถ
เปลยีนกลบัมาเดนิทางพรอ้มกรุ๊ปได ้ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิก่อนทาํการจองกบัทางบรษิทั 

 
อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชนัประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนึงหอ้ง), ค่าไกดท์อ้งถนิ, ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ ตามรายการทรีะบุ, ค่าอาหาร
และเครอืงดมืตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกท่านในระหวา่งการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สําหรบัซงึเดก็อายุตาํกว่า  ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ  ปี วงเงนิ

คุม้ครอง ,  บาท  
 ค่าภาษนํีามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบิน ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี   ก.พ.

 
 

ทวัรไ์ต้หวนั  วนั  คืน (TG) ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ ,  ,  

เด็กอายุตํากวา่  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ทา่น ,  ,  

เด็กอายุตํากวา่  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) ,  ,  

เด็กอายุตํากวา่  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ,  ,  

สาํหรบัท่านทตี้องการพกัเดยีว เพมิท่านละ ,  ,  



 

   

 
 
 
 

 
อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าไตห้วนั (ตงัแต่วนัท ี  ส.ค.  –  ก.ค.  ทางสถานทูตไตห้วนัแจ้งยกเลกิวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั 

สําหรบันกัท่องเทยีวถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 
 ค่าวซ่ีาเรง่ด่วนหรอืบรกิารพิเศษอย่างอนืเกยีวกบัวซี่า 

 ค่าทปิพนักงานขนกระเป๋าของโรงแรมหรอืสถานทต่ีางๆ (ท่านจะต้องดูแลสมัภาระของท่านดว้ยตวัท่านเอง) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปไกดท์้องถินและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ  ,  บาท 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุในรายการหรอืทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศพัท์, 
ค่าซักรดี ฯลฯ 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทเีหลอืจะขอเกบ็
ทงัหมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจําทงัหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิัทก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทํางาน มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทงัหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดแจ้งยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบิน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจาํ  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตไิม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาท ิ  วาตภัย  ภูเขาไฟ
ระเบดิ อุทกภยั อคัคภียั เป็นตน้ ฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั  และหากเกดิกรณีเหล่านี การ
พจิารณาการคนืเงนิจะตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขของสายการบนิและโรงแรมในต่างประเทศ หากมกีารยนืยนัการชาํระเงนิคนื บรษิทั
ฯ จงึจะสามารถคนืเงนิใหแ้กผู่เ้ดนิทางได้ 

 บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได ้ไม่ว่าจํานวนทงัหมดหรอืบางสว่น 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนตา่ง
ดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิด

หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพอืประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
 


