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 พกัโรงแรม 4ดาว และในไทเปพกัโรงแรม ใกล้แหล่งช้อปป้ิงตลาดเหยาเหอ  
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  วดักวนอู 
 หมู่บ้านสายรุ้ง    ช้อปป้ิงตึกไทเป 101  
 อทุยานแห่งชาติเย๋หลิว่   หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน 
 เมนูพเิศษขึน้ช่ือปลาประธานาธิบด ี เส่ียวหลงเปา และซีฟู๊ดกุ้งมงักร 
 ช้อปป้ิงจุใจ ตลาดฝงเจีย่ ตลาดซ่ือหลนิ ตลาดซีเหมนิติง  
 บริการ Free Wi-Fi บนรถบัส ตลอดการเดนิทาง 
 ช้อปป้ิงได้สบายใจน า้หนักโหลดกระเป๋าสัมภาระ 30กโิลกรัม/ท่าน/เทีย่วบิน 

 

บินตรงจากเชียงใหม่โดยสายการ

บิน  เดินทาง 19 – 23 มีนาคม 2563 

 
ราคาเพียง 21,900บาท/ทา่น 
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 วนัทีส่อง 20 ม.ีค. 6 3 : เถาหยวน - ผูห่ลี ่– วดักวนอ ู– น ัง่กระเชา้ชมววิทะเลสาบ - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา - ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Check out พรอ้มออกเดนิทาง 

- หมูบ่า้นสายรุง้ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนปูลาประธานาธบิด)ี 

- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

- วดักวนอู 
- ชมิชาอูห่ลง 

- ชอ้ปป้ิงตกึไทเป 101 
ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (เมนเูสีย่วหลงเปา) 
 

21.00 น.  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศยั 
โรงแรม LEA LEA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4ดาว  *ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง ตลาดเหยาเหอ* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 วนัแรก 19 ม.ีค. 6 3 : สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดฝงเจีย่  

09.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม่  

11.35 น. ออกเดนิทางไปยังไตห้วัน โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบนิที ่BR258  
(บรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ) 

16.30 น. ถงึสนามบนิเถาหยวน  
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

- ชอ้ปป้ิงฝงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต 

21.00 น. น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศยั 
เขา้พักทีโ่รงแรม City Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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 วนัทีส่าม 21 ม.ีค. 6 3 : กจิกรรมท าพายสปัปะรด - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ถนนโบราณต ัน้สุย่ – 

สะพานคูร่กั – ชอ้ปป้ิงซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
- กจิกรรมท าพายสปัปะรด 

- อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนชูาบชูาบ ูบฟุเฟต)์ 

- ถนนโบราณต ัน้สุย่ 
- สะพานคูร่กั 
- ชอ้ปป้ิงซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

***อสิระอาหารเย็น (คา่อาหารเย็นไมร่วมในแพคเกจ)*** 
21.00 น. น าทา่นเขา้กลบัโรงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นไดพ้กัผ่อนตามอัธยาศยั 

โรงแรม LEA LEA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4ดาว  *ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง ตลาดเหยาเหอ* 
 

 

 วนัทีส่ ี ่22 ม.ีค. 6 3 : กจิกรรมท าพายสปัปะรด - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ถนนโบราณต ัน้สุย่ –  
สะพานคูร่กั – ชอ้ปป้ิงซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
- อทุยานแหง่ชาตเิยห่ล ิว่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทะเล เมนพูเิศษกุง้มงักร  

- หมูบ่า้นขดุทองโบราณจิว่เฟ่ิน 
- ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ 

***อสิระอาหารเย็น (คา่อาหารเย็นไมร่วมในแพคเกจ)*** 

20.00 น. น าทา่นเขา้กลบัโรงแรมทีพ่ัก เถาหยวน โรงแรม ORCHARD PARK หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4ดาว   
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************* 

 วนัทีห่า้ 23 ม.ีค. 6 3 : สนามบนิเถาหยวน  - สนามบนิเชยีงใหม ่ 

04.00 น. เชค็เอาทอ์อกจากทีพ่ัก เพือ่เดนิทางไปยังสนามบนิเถาหยวน 

07.35 น. ออกเดนิทางไปยังสนามบนิเชยีงใหม่ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบนิที ่BR257  
(บรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ) 

10.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม่ โดยสวัสดภีาพพรอ้มความสขุ สนุกสนาน และประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร  

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าต ัว๋เครือ่งบนิ สายการบนิ อวีเีอแอร ์เสน้ทางเชยีงใหม่ – เถาหยวน – เชยีงใหม่ และน า้หนกัโหลด

กระเป๋าสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ทา่น 

2. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 
3. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2 ทา่นตอ่1หอ้ง) 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
5. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ประกนัภยัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง(วงเงนิประกันอุบัตเิหตสุงูสดุ ทา่นละไม่เกนิ 1,000,000 บาท) 

7. หัวหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 

อตัรานีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์ , คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,คา่
น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบั 
6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 850บาท/ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. การช าระคา่บรกิาร 

2.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
3.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าทา่นละ 8,000 บาท 

   3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมัดจ าทัง้หมด  

   3.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
3.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมี

การการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

       3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   3.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ่  

พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พักหอ้งเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

19 – 23 มนีาคม 2563  21,900บาท/ทา่น 5,300บาท/ทา่น 
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หมายเหต ุ  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ทา่น 
 2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิและรายการทวัร ์โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก
สาเหตตุา่งๆ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 


