
   
 

 

 



 

 

ทวัร์รวมโรงแรม 3 คืนและบริการรถรับส่งไป – กลบัสนามบิน 

 TWN/TRP ROOM SGL ROOM 

4วนั3คืน 7,200บาท/ท่าน 10,700 บาท/ท่าน 
ก าหนดวนัเดินทาง: ตั้งแต่วนัน้ี ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (4 to GO) 

รายการน้ีใชไ้ดต้ั้งแต่ 4 ท่านข้ึนไป 

DAY 1 

(SIC) 

09.00-21.00 น. 

 

กรุงเทพฯ –เถาหยวน 

รับสนามบิน(ไม่มีไกด)์ รับไฟลท์ – ส่งโรงแรม เช็คอินหลงั 15.00 น.  (-/-/-) 
 รถให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น.  (ส าหรับการให้บริการนอกเวลาตอ้งจ่ายเพ่ิม 400 บาท/เท่ียว) 
 SEAT IN COACH (จอยรถกบัท่านอ่ืน ขนาดรถข้ึนอยูก่บัจ  านวนคนในแต่ละวนั) 

Hedo Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า   ***โรงแรมมีตราฮาลาล    https://kd.hedohotel.com/news/ins.php?index_id=52  

DAY 2 
อุทยานเย๋หล่ิว /ร้านพายสบัปะรด /อาหารกลางวนัฮาลาลสไตลไ์ทย /ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิว) /ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) /ถนน

โบราณจ่ิวเฟ่ิน/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค/ส่งโรงแรม หรือ ยา่นซีเหมินติง  (B HOTEL/L MUSLIM/-) 
 SEAT IN COACH (จอยรถกบัท่านอ่ืน ขนาดรถข้ึนอยูก่บัจ  านวนคนในแต่ละวนั) 
หมายเหต ุ:  
 ไม่รวมค่าโคมลอย (ประมาณ  100 NT )  

 ให้บริการไกดพ์ดูภาษาองักฤษ ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป  

Hedo Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า  ***โรงแรมมีตราฮาลาล   https://kd.hedohotel.com/news/ins.php?index_id=52   

DAY 3 อิสระชอ้ปป้ิง หรือ จอยวนัเดยท์วัร์ (สามารถเลือกซ้ือออฟชัน่เสริมได)้  (B HOTEL/-/-) 

Hedo Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า   ***โรงแรมมีตราฮาลาล    https://kd.hedohotel.com/news/ins.php?index_id=52  

  DAY 4 

(SIC) 

09.00-21.00 น. 

ไทเป – สนามบินเถาหยวน 

ส่งสนามบินไม่มีไกด(์อาหารเชา้ ณ โรงแรม) รับจากโรงแรม – ส่งสนามบินเถาหยวน (B HOTEL/-/-) 
 รถให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น.  (ส าหรับการให้บริการนอกเวลาตอ้งจ่ายเพ่ิม 400 บาท/เท่ียว) 
 SEAT IN COACH (จอยรถกบัท่านอ่ืน ขนาดรถข้ึนอยูก่บัจ  านวนคนในแต่ละวนั)   

One Day Optional Tour  2,700  THB/PAX 

Option รายการทวัร์ 

A 
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน /อาหารกลางวนัฮาลาล /เจียงไคเช็ค /หมู่บา้นทหารเก่าซ่ือซ่ือหนนัชุน(ถ่ายภาพตึก101) /กระเชา้เมาคงชมเมือง
ไทเป(ไป-กลบั) /ไทเป 

B ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา(นัง่เรือจอย) /อาหารกลางวนัฮาลาล /ปราสาทช็อกโกแลต /ไทเป 

C ฟาร์มดอกไมจ้งเซ่อ /อาหารกลางวนัฮาลาล /ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม) /หมู่บา้นสายรุ้ง / พ้ืนท่ีชุ่มน ้าเกาเหม่ย / ไทเป   

*รวมประกนัชีวิต 2,000,000 TWD  **ค่ารักษาพยาบาล 200,000 TWD(ตามขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯไตห้วนั 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。 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่เทียบเท่า หรือตามโรงแรมที่จองได้ 
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**กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนเดินทาง** 
 

※ ข้อตกลงและเง่ือนไข: 
       1.ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ภาษีสนามบิน, และค่าใชจ่้ายส่วนตวั หากยกเลิกหรือไม่ไปตามรายการทวัร์ท่ีก าหนดไม่สามารถคืนเงินได ้

      2. รายละเอียดทวัร์,โรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดการเดินทางขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามวนัเดินทางท่ีแตกต่างกนั 
       โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การเปล่ียนแปลงใดๆหลงัการจอง, จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 
      3. รายการ(FIT)รวม อาหารกลางวนั 1 ม้ือ โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเชา้ 

     รถรับส่งสนามบิน  (จดัเตรียมรถตามขนาดของกรุ๊ป) 
      4. ไม่รวม ไกดน์ าเท่ียว, ค่าบตัรผา่นประตูและค่าเขา้ชม ค่าอาหาร ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่าทิป 
      5. หอ้งพกัส าหรับ 3 ท่านจะเพ่ิมเตียงเสริม 
      6. ราคาน้ีเร่ิมใชว้นัน้ีถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยกเวน้ช่วงงานแฟร์ เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีนหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
      7. กรุณาเช็คราคาก่อนวนัเดินทาง 
 

BLACK OUT DATE 
4-7 มีนาคม 2563 Taipei Int'l Cycle Show 4 วนั 
2-5 เมษายน 2563 Tomb Sweeping Day 4 วนั 
9-12 เมษายน 2563 Easter 4 วนั 
2-6 มิถุนายน 2563 Computex Taipei 5 วนั 
25-28 มิถุนายน2563 Dragon Boat Festival 3 วนั 

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


