
 
 

 
 
 



 
THE GREATER TAIPEI TOUR 3 or 4 Days (SIC)  

ก ำหนดวนัเดินทำง: ตั้งแต่วนัน้ี ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

                                   รำยกำรน้ีใชไ้ดต้ั้งแต่ 2 ท่ำนข้ึนไป(เดินทำงวนัธรรมดำ 4 ท่ำนข้ึนไป) 
วนั เวลา รายละเอยีดทวัร์ โรงแรม 
วนัแรก 

09.00-21.00 น.  
SEAT IN COACH 

(จอยรถกบัท่ำนอ่ืน ขนำดรถ
ข้ึนอยูก่บัจ ำนวนคนในแต่

ละวนั) 
 

กรุงเทพฯ ✈ เถาหยวน   
รับสนำมบิน (ไม่มีไกด)์  
*รับไฟลท์ – ส่งโรงแรมยำ่นซีเหมินติง 
*เช็คอินหลงั 15.00 น. 
 
 รถใหบ้ริกำรตั้งแต่เวลำ 09.00 น. – 21.00 น. 
 ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรนอกเวลำตอ้งจ่ำยเพ่ิม 400 บำท/เท่ียว 

Relite Hotel Ximen 
(3 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ี 2 
SEAT IN COACH 

(จอยรถกบัท่ำนอ่ืน ขนำดรถ
ข้ึนอยูก่บัจ ำนวนคนในแต่

ละวนั) 
 
 

ทวัร์ไทเปเตม็วนั   (อาหารเช้า ณ โรงแรม) 
~ กรณน้ีอยกว่า 4 ท่านเดนิทางเฉพาะวนัเสาร์และอาทติย์เท่านั้น ~ 

08:30-09:00 รับจำกโรงแรมยำ่นซีเหมินติง 
09:00-09:30 ผำ่นชมท ำเนียบประธำนำธิบดี,แวะถ่ำยภำพอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค  
09:30-10:00 หมู่บำ้นทหำรเก่ำซ่ือซ่ือหนนัชุน (ถ่ำยภำพตึกไทเป 101) 
10:00-11:00 เดินทำงสู่ อุทยำนเย๋หล่ิว (รวมค่ำเขำ้ชม)  
11:00-12:00 อุทยำนเย๋หล่ิว – หินเศียรรำชินี 
12:30-13:00 แถมฟรีอาหารกลางวนั 
13:00-13:30 เดินทำงสู่หมู่บำ้นโบรำณจ่ิวเฟ่ิน 
13:30-14:30 หมู่บำ้นโบรำณจ่ิวเฟ่ิน 
14:30-15:30 เดินทำงสู่ สือเฟิน 
15:30-16:00 ถนนโบรำณสือเฟิน,เพลิดเพลินปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่ำโคมลอย) 
16:00-17:00 เดินทำงสู่ไทเป 
17:00-17:30 ร้ำนขนมเคก้พำยสบัปะรด 
18:00-18:30 จุดส่งลูกคำ้ ซ่ือหลินไนทม์ำร์เก็ต หรือ ซีเหมินติง หรือ โรงแรม 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :  
1. ไม่รวมค่ำโคมลอย (ประมำณ  100 NT )  
2. ใหบ้ริกำรไกดพ์ดูภำษำองักฤษ ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
3. รวมชุดอำหำรกลำงวนั 

Relite Hotel Ximen 
(3 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ี3 หรือ 4  
(วนัสุดทำ้ย) 

09.00-21.00 น.  
SEAT IN COACH 

(จอยรถกบัท่ำนอ่ืน ขนำดรถ
ข้ึนอยูก่บัจ ำนวนคนในแต่

ละวนั) 
 

ไทเป - สนามบินเถาหยวน  
ส่งสนำมบิน(ไม่มีไกด)์ (อำหำรเชำ้ ณ โรงแรม) 
รับจำกโรงแรมยำ่นซีเหมินติง – ส่งสนำมบินเถำหยวน  
 
 รถใหบ้ริกำรตั้งแต่เวลำ 09.00 น. – 21.00 น. 
 ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรนอกเวลำตอ้งจ่ำยเพ่ิม 400 บำท/เท่ียว  

 

  
 
 
 
 



 

**กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนเดนิทาง** 
※ ข้อตกลงและเง่ือนไข: 

  1.ไม่รวมค่ำตัว๋เคร่ืองบิน, ภำษีสนำมบิน, และค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั หำกยกเลิกหรือไม่ไปตำมรำยกำรทวัร์ท่ีก ำหนดไม่สำมำรถคืนเงินได ้
 2. รำยละเอียดทวัร์,โรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยละเอียดกำรเดินทำงขำ้งตน้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมวนัเดินทำงท่ีแตกต่ำงกนั 
       โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรเปล่ียนแปลงใดๆหลงักำรจอง, จะแจง้ใหท้รำบในภำยหลงั 
   3. รำยกำร(SIC)รวม อำหำรกลำงวนั 1 ม้ือ โรงแรม 2 คืน หรือ 3 คืนพร้อมอำหำรเชำ้  

รถรับส่งสนำมบิน  (จดัเตรียมรถตำมขนำดของกรุ๊ป)  
 4. ไม่รวม ไกดน์ ำเท่ียว, ค่ำบตัรผำ่นประตูและค่ำเขำ้ชม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั ค่ำทิปข้ึนอยูก่บัควำมพ่ึงพอใจของลูกคำ้  
 5. หอ้งพกัส ำหรับ 3 ท่ำนจะเพ่ิมเตียงเสริม 
 6. รำคำน้ีเร่ิมใชว้นัน้ีถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ยกเวน้ช่วงงำนแฟร์ เทศกำลปีใหม่หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  
   7. กรุณำเช็ครำคำก่อนวนัเดินทำง  

BLACK OUT DATE 
 4-7 มีนำคม 2563  Taipei Int'l Cycle Show 4 วนั 
2-5 เมษำยน 2563 Tomb Sweeping Day 4 วนั 

     9-12 เมษำยน 2563 Easter 4 วนั 
2-6 มิถุนำยน 2563 Computex Taipei 5 วนั 

   25-28 มิถุนำยน2563 Dragon Boat Festival 3 วนั 
 

※หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายเดก็   :   * เด็ก ใชเ้ตียง เก็บรำคำเตม็     ** เด็ก 2 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริมเตียงเก็บ 75% 
 

 
THE GREATER TAIPEI TOUR 3 or 4 Days (SIC)                   

TWIN/TRIPLE ROOM  เดก็ไม่เสริมเตยีง 75% SINGLE ROOM เดก็ไม่เสริมเตยีง 75% 

3 วนั 2 คืน 4,600 บำท/ท่ำน 3,600 บำท/ท่ำน 6,200 บำท/ท่ำน 4,800 บำท/ท่ำน 
4 วนั 3 คืน  5,400 บำท/ท่ำน 4,200 บำท/ท่ำน 7,800 บำท/ท่ำน 6,000 บำท/ท่ำน 

หมายเหตุ :  
รวมอาหารเช้า 
ชุดอาหารกลางวนั 
 

OPTIONAL TOUR  2,700 บำท/ท่ำน (ส ำหรับเดินทำง 4 คนข้ึนไป)  
A. อุทยำนแห่งชำติหยำงหมิงซำน /อำหำรกลำงวนั /เจียงไคเช็ค / 

ยำ่น 101 ถ่ำยภำพตึก 101  (ไม่รวมค่ำข้ึนตึก 600 NT ) /ข้ึนกระเชำ้เมำคงชมเมืองไทเป 
(ไป-กลบั) /ไทเป 

B. ทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ(นัง่เรือจอย) /อำหำรกลำงวนั /ปรำสำทช็อกโกแลต /ไทเป 
C. ฟำร์มดอกไมจ้งเซ่อ /อำหำรกลำงวนั /ร้ำนไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่ำไอศกรีม)  

/หมู่บำ้นสำยรุ้ง / พ้ืนท่ีชุ่มน ้ ำเกำเหม่ย / ไทเป   
*รวมประกนัชีวติ 2,000,000 TWD  **ค่ำรักษำพยำบำล 200,000 TWD 
(ตำมขอ้ตกลงระหวำ่งบริษทัฯไตห้วนั กบับริษทัประกนั) 

報價尚未留房，如遇飯店客滿，本公司保有更換同等級飯店之權利。 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีเ่ทยีบเท่า หรือตามโรงแรมทีจ่องได้ 


