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ทวัรไ์ตห้วนั 5 วนั 3 คืน 
โดยสายการบิน 

** บินตรง..พร้อมบริการอาหารบนเคร่ือง ** 
**พร้อมอาบน ้าแร่ธรรมชาติ** 

ไทเป-พิพิธภณัฑก์ูก้ง-อทุยานเยห่ลิว-หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-อาบน ้าแร่ 

ผูหลี่-วดัจงไถฉนัซ่ือ-ล่องทะเลสาบสริุยนัจันทรา-วดัเหวนิหวู-่ไถจง 

ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต-ไทเป-รา้นพายสบัปะรดเหวยเกอ๋-อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค 

วดัหลงซาน-ชอ้ปป้ิงยา่นซีเหมินติง-รา้นดิวต้ีฟรี-ไทเป101-รา้นเคร่ืองประดับ 

ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET 

พิเศษ!! สก้ีุสตูรไตห้วนั เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดก าแพง สเต็กไตห้วนัพรอ้มสลดับาร ์
 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  ช่วงวนัแม่.... 10-14 สิงหาคม 2560  กรุป๊เดียวเท่านัน้!! 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R 1-8 เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง (กรุณามาใหต้รงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-ไทเป-พิพิธภณัฑก์ู้กง-อทุยำนเย่หลิว่-หมู่บำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน-อำบน ้ ำแรธ่รรมชำติ 
02.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ไทเป  โดยสายการบิน อี วี เอ แอร ์เท่ียวบินท่ี BR 206 

  

07.05น. เดินทางถึงสนามบินเจียงไคเชค เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั  น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงไทเป น าท่านชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกู้กง พพิธิภณัฑท์ีแ่สนงดงามแห่งนี้เป็น

สถานทีเ่กบ็ศลิปวตัถุและผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ บางชิน้มคีวามเป็นมาทางประวตัศิาสตรย์อ้นหลงั
ไปถงึ 5,000 ปี พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตซิึง่เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกแห่งนี้ 
ตัง้อยู่ทีช่านกรุงไทเปและเป็นสถานทีเ่กบ็สมบตัแิละวตัถุโบราณของจนีทีม่ชีื่อเสยีงของโลกทีป่ระเมนิมลูค่า
มไิดก้ว่า 620,000 ชิน้ จากพระราชวงศจ์นีทุกราชวงศร์วมทัง้ยุคทองทัง้ 5 แห่งประวตัศิาสตรจ์นี พพิธิภณัฑ์
แห่งนี้เกบ็รวบรวมศลิปวตัถุของจนีทีม่มีลูค่ามหาศาลมากทีสุ่ดและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลกเน่ืองจากศลิปวตัถุที่
เกบ็รวบรวมไวม้จี านวนมาก จงึตอ้งมกีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนในการจดัวางใหช้มศลิปวตัถุทีม่อียู่เป็น
จ านวนมาก แต่วตัถุโบราณชิน้เอกทีม่ชีื่อเสยีง เช่น เรอืแกะสลกัจากลกูวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยกสี
น ้าตาลเหมอืนหมสูามชัน้จะมใีหช้มตลอดปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานเยห่ล่ิว  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็น

แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆ เช่น รปูเทยีน ดอกเหด็ เตา้ห ู
รงัผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก และการกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะพระ
เศยีรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีื่อเสยีงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อสิระเกบ็ภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีื่อเสยีงตัง้แต่สมยั
กษตัรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ มนีกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุ
ต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า 
จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยยีน เตอะซนัชวิ” 
ทศันียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนกัท่องเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชื่นชม จิว่เฟ่ิน
จงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากแหง่หนึ่งของไทเป ที่
คกึคกัไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายทีเ่รยีงรายไปตามทางในหมู่บา้น จนท าใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมรา้นคา้
ต่างๆ ไดอ้ย่างไม่รูเ้บื่อ ( กรณีทีเ่ดนิทางไปหมู่บา้นโบราณจิว่เฟิน่ในวนัเสาร์ และ วนัอาทติยห์รอืวนัหยุด
ประจ าปีเมือ่ไปถงึจุดทีก่ าหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถ Shuttle Bus เพือ่เดนิทางขึ้นลงจิว่เฟิน่)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคาร  
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Sakura Bay Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 **อิสระให้ท่ำนอำบน ้ ำแร่ภำยในห้องพกัหรือพกัผ่อนตำมอธัยำศยั ** 
 

วนัทีส่ำม ไทเป-ผหูลี-่วดัจงไถฉันซือ่-ล่องทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ-วดัเหวินหวู่-ไถจง-ฝงเจีย่ไนทม์ำรเ์กต็ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองผหูล่ี เมอืงขึน้ชื่อว่ามอีากาศดทีีส่ดุของไตห้วนั และยงัเป็นแหล่งอาบน ้าแร่ทีด่ี
ทีส่ดุของไตห้วนัอกีดว้ย เน่ืองจากเมอืงนี้อยู่ในหุบเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทัง้เมอืง จงึท าใหเ้ป็นเมอืง
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ทีม่อีากาศบรสิทุธิท์ีส่ดุของไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชม วดัจงไถฉันซ่ือ เป็นวดั
ใหญ่ 1 ใน 4 วดัประจ าภาคกลางของไตห้วนั เป็นวดัทีผ่สมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเขา้ดว้ยกนั ท่าน
สามารถนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละพระโพธสิตัวห์ลายๆ องคไ์ดท้ีน่ี่ และยงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีน
ถงึ 1,000 หอ้ง ไดช้ื่อว่าเป็นวดัทีท่นัสมยัมากทีส่ดุแห่งหนึ่งในไตห้วนั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูสเตก็พรอ้มสลดับาร ์
บ่าย น าท่าน ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวไตห้วนัทะเลสาบ

แห่งนี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร รอบๆ มจีุดส าคญัทีท่่องเทีย่วมากมาย ซึง่ไดร้บัการกล่าวขานว่า งดงาม
ราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตัง้อยูใ่นเขตของ Sun Moon Lake National 

Scenic Area ซึง่ทางการท่องเทีย่วไตห้วนัไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 24 มกราคม ปี 2000 เพื่อบรูณะเมอืงจาก
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาที่
นบัจากความสงูระดบั 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลบัซบัซอ้น
ลอ้มรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่นนี้เองท าใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจนัทรเ์สีย้ว 
ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่ "สรุยินัจนัทรา" น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ลก็ทีส่ดุในโลก 
พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถงัซ าจัง๋ เพื่อเป็นสริมิงคลแกช่วีติและคนในครอบครวั และทีว่ดัน้ียงัเป็นจุดชม
ววิทะเลสาบสรุยินัจนัทราทีส่วยงามอกีจุดนงึ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเหวินหวู่ หรอืวดักวนอ ูเป็นวดั
ศกัดิส์ทิธิอ์กีแห่งของไตห้วนั ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้ของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และ
เทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์เป็นทีน่บัถอืของชาวจนีและไตห้วนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่
หน้าวดัซึง่มมีลูค่าตวัละกว่า 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองไถจง เมอืงซึง่มี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมอืงนี้จะเป็นศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะ 
และทางใตข้องเกาะจงึท าใหเ้มอืงนี้มคีวามคกึคกัอยูต่ลอดเวลา น าท่านสู ่ตลาดฝงเจ่ียไนทม์ารเ์กต็ ตลาด
นดักลางคนืทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงไทจง ใหท้่านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สิง่ของทีถู่กใจ ท่านทีช่ื่นชอบ
รองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคาร พิเศษ…สุก้ีชาบูสูตรไต้หวนั 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Capital Hotel Taichung หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ไถจง-ไทเป-รำ้นพำยสบัปะรดเหวยเก๋อ-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเชค-วดัหลงซำน-ย่ำนซีเหมินติง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิกลบัสูก่รุงไทเป น าท่านแวะชม รา้นเหว่ยเก๋อ  Vigor Kobo  รา้นขนมพายสบัปะรดแบ

รนดด์งัแห่งเกาะไตห้วนั "ขนมพายสบัปะรด หรอื Feng Li Su เป็นขนมทีข่ ึน้ชื่อทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็น "Tourist 

Gift" อย่างเป็นทางการเลยทเีดยีว    ชาวใตห้วนัเชื่อว่า "สบัปะรด" เป็นผลไมท้ีน่ ามาซึง่  ความรกั + 
ความส าเรจ็ + ความมัง่คัง่และร ่ารวย  จงึเป็นขนมยอดฮติทีช่าวไตห้วนัและชาวต่างชาตนิยิมซือ้กนัเป็นของ
ฝาก หรอืหากท่านทีไ่ม่ชอบทานพายสบัปะรดทีร่า้นน้ีกย็งัมขีนมโมจแิละขา้วโพดป๊อปคอรน์หลากรสชาตใิห้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากเช่นเดยีวกนั น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตวัอาคารเป็นหนิ
อ่อนทัง้หลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถนัทีปั่กกิง่ ซึง่สรา้งจากหนิอ่อนทัง้หลงั ศกึษาชวีประวตัิ
และผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็พรอ้มถ่ายรปูกบัรปูปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ในโถง
ใหญ่ชัน้บน ชัน้ล่างเป็นหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื่องใชข้องอดตีผูน้ า ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้
หลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถานทีปั่กกิง่ งดงามตระการตา เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง
มากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแหง่ชาตขินาดใหญ่ สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบจนี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูเส่ียวหลงเป่า 
บ่าย  น าทุกท่านกราบไหวข้อพรพระโพธสิตัวก์วนอมิที ่วดัหลงซานซ่ือ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่โบราณอายุ 260 

ปี สรา้งตัง้แต่สมยัราชวงศช์งิ ในแต่ละวนัจะมผีูค้นมากราบไหวแ้ละสวดมนต์กนัเป็นจ านวนมาก วดัน้ีถูก
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บรูณะมาแลว้หลายครัง้จากความเสยีหายทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหว และทีห่นกัทีส่ดุคอืช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ซึง่วดัน้ีเสยีหายทัง้หมด แต่เกดิสิง่อศัจรรยค์อื องคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ กลบัไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นิด
เดยีว นอกจากนี้ยงัมเีทพเจา้ของลทัธเิต๋าอกีหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร 

 จากนัน้ใหท้่านไปชอ้ปป้ิงที ่ย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงทีท่นัสมยัของวยัรุ่นทีค่ลา้ยสยามเซนเตอรข์อง
เมอืงไทย เป็นแหล่งซือ้สนิคา้ทีผ่สมผสานระหว่างสนิคา้ทีเ่ป็นศลิปะจนี และสนิคา้สมยัใหม่  

 (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรอือิสระท่องเท่ียวของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  
 ก่อนน าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Crystal Hotel Taipei หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ       ไทเป-ช้อปป้ิงดิวต้ีฟรี-ไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชมวิว)-รำ้นเครือ่งประดบั- MITSUI OUTLET-สนำมบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี Duty Free Shop ใหทุ้กทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษ ีอาทเิช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-

BAN และอื่นๆ อกีมากมาย น าท่านสมัผสัสญัลกัษณ์แหง่เมอืงไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก

ประมำณ 750 บำท) ตกึนี้มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมมกีารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชยีตะวนัออกแบบดัง้เดมิกบัสถาปัตยกรรม
แบบไตห้วนั โดยผสมผสานสญัลกัษณ์อนั เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชื่อ ใหเ้ขา้กนักบั
เทคโนโลยลี ้ายคุไดอ้ย่างลงตวั ตวัอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั ซึง่บรเิวณชัน้ 1 ถงึชัน้ 5 เป็น
รา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ ใหท้่านไดถ่้ายรปูกบัตกึทีไ่ทเป 101 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูพระกระโดดก าแพง 
บ่าย น าท่านแวะชม รา้นสรอ้ยข้อมอืและเครือ่งประดบั ทีเ่ป็นเครือ่งประดบัเพื่อสขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 

และ สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และ ปะการงั
แดง เครื่องประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตัง้แต่โบราณ จากนัน้ใหเ้วลาท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อที ่Mitsui 

Outlets ซึง่เป็นเอา้ทเ์ลท็มอลลท์ีม่รีา้นคา้แบรนดต่์างๆใหท้่านไดเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ มรีา้นคา้โซนอาหาร
ต่างๆมากมาย ถอืเป็น Shopping center ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของไตห้วนั ทีน่ี่รวมรา้นคา้ ทัง้จากญีปุ่่ น 
ไตห้วนั และนานาชาตไิวห้ลากหลายกว่า 200 รา้น มตีัง้แต่แบรนดเ์นมสดุหรจูนถงึแบรนดร์าคาย่อมเยาว์
ตัง้แต่รา้นอาหารชื่อดงัจนถงึ food court มกีระทัง่รา้นหนงัสอื Eslite และ พืน้ทีส่ าหรบัเดก็ เรยีกไดว้่า 
เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั 

 (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรอือิสระท่องเท่ียวของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
20.45  น. น าท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบิน อี วี เอ แอร ์ เท่ียวบินท่ี BR205 

23.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
ฃ 
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อตัราค่าเดินทาง  ช่วงวนัแม่.... 10-14 สิงหาคม 2560  กรุป๊เดียวเท่านัน้!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

***รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดท้์องถิน่ , ทิปคนขบัรถ,และทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,000 บำท เรียกเกบ็
พร้อมค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้อง
ช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอเงิน
คืนหรือ Refund ได้ 

 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบั ไม่สามารถท าตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องส ารองท่ีนัง่เด่ียว และรอ
การยืนยนัการจองจากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 

   

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ อวีเีอ แอร ์ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและ

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

คุม้ครองสงูสดุ 500,000 บาท (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 12 

เม.ย.2560 
 
 

ทวัรไ์ต้หวนั 5 วนั 3 คืน (BR) 10-14 ส.ค.2560 
ผูใ้หญ่ทา่นละ 23,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 23,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีงเสรมิ) 23,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 22,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,500 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ไตห้วนั (ตัง้แต่วนัที ่01 ส.ค.2559 เป็นตน้ไป ทางสถานทตูไตห้วนัแจง้ยกเลกิวซี่าเขา้ประเทศไตห้วนั 

ส าหรบันกัท่องเทีย่วหนงัสอืเดนิทางไทย) 
 ค่าวซี่าเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า  
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ  1,000 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการหรอืทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 15,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดแจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตไิมว่่าจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาท ิ วาตภยั  
ภูเขาไฟระเบดิ อุทกภยั อคัคภียั เป็นตน้ ฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  และหากเกดิกรณี
เหล่าน้ี การพจิารณาการคนืเงนิจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบนิและโรงแรมในต่างประเทศ หากมกีารยนืยนัการ
ช าระเงนิคนื บรษิทัฯ จงึจะสามารถคนืเงนิใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางได ้

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 
 

 


