THE GREATER TAIPEI TOUR 3 or 4 Days (SIC)
กำหนดวันเดินทำง: ตั้งแต่วนั นี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
รำยกำรนี้ใช้ได้ต้ งั แต่ 2 ท่ำนขึ้นไป(เดินทำงวันธรรมดำ 4 ท่ำนขึ้นไป)
วัน เวลา
รายละเอียดทัวร์
วันแรก
กรุงเทพฯ ✈ เถาหยวน
09.00-21.00 น.
รับสนำมบิน (ไม่มีไกด์)
SEAT IN COACH *รับไฟล์ท – ส่งโรงแรมย่ำนซีเหมินติง
(จอยรถกับท่ำนอื่น ขนำดรถ *เช็คอินหลัง 15.00 น.
ขึ้นอยูก่ บั จำนวนคนในแต่
ละวัน)
 รถให้บริ กำรตั้งแต่เวลำ 09.00 น. – 21.00 น.
 สำหรับกำรให้บริ กำรนอกเวลำต้องจ่ำยเพิ่ม 400 บำท/เที่ยว
ทัวร์ ไทเปเต็มวัน (อาหารเช้ า ณ โรงแรม)
~ กรณีน้อยกว่ า 4 ท่ านเดินทางเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ เท่ านั้น ~
08:30-09:00 รับจำกโรงแรมย่ำนซีเหมินติง
09:00-09:30 ผ่ำนชมทำเนียบประธำนำธิบดี,แวะถ่ำยภำพอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค
09:30-10:00 หมู่บำ้ นทหำรเก่ำซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ำยภำพตึกไทเป 101)
10:00-11:00 เดินทำงสู่ อุทยำนเย๋หลิ่ว (รวมค่ำเข้ำชม)
11:00-12:00 อุทยำนเย๋หลิ่ว – หิ นเศียรรำชินี
วันที่ 2
12:30-13:00 แถมฟรีอาหารกลางวัน
SEAT IN COACH
13:00-13:30 เดินทำงสู่หมู่บำ้ นโบรำณจิ่วเฟิ่ น
(จอยรถกับท่ำนอื่น ขนำดรถ
13:30-14:30 หมู่บำ้ นโบรำณจิ่วเฟิ่ น
ขึ้นอยูก่ บั จำนวนคนในแต่
14:30-15:30 เดินทำงสู่ สื อเฟิ น
ละวัน)
15:30-16:00 ถนนโบรำณสื อเฟิ น,เพลิดเพลินปล่อยโคมสื อเฟิ น(ไม่รวมค่ำโคมลอย)
16:00-17:00 เดินทำงสู่ไทเป
17:00-17:30 ร้ำนขนมเค้กพำยสับปะรด
18:00-18:30 จุดส่งลูกค้ำ ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต หรื อ ซีเหมินติง หรื อ โรงแรม
---------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :
1. ไม่รวมค่ำโคมลอย (ประมำณ 100 NT )
2. ให้บริ กำรไกด์พดู ภำษำอังกฤษ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
3. รวมชุดอำหำรกลำงวัน
วันที่3 หรื อ 4
(วันสุดท้ำย)
ไทเป - สนามบินเถาหยวน
09.00-21.00 น.
ส่งสนำมบิน(ไม่มีไกด์) (อำหำรเช้ำ ณ โรงแรม)
SEAT IN COACH รับจำกโรงแรมย่ำนซีเหมินติง – ส่งสนำมบินเถำหยวน
(จอยรถกับท่ำนอื่น ขนำดรถ
ขึ้นอยูก่ บั จำนวนคนในแต่  รถให้บริ กำรตั้งแต่เวลำ 09.00 น. – 21.00 น.
ละวัน)
 สำหรับกำรให้บริ กำรนอกเวลำต้องจ่ำยเพิ่ม 400 บำท/เที่ยว

โรงแรม

Relite Hotel Ximen
(3 ดำว) หรื อเทียบเท่ำ

Relite Hotel Ximen
(3 ดำว) หรื อเทียบเท่ำ

THE GREATER TAIPEI TOUR 3 or 4 Days (SIC)
TWIN/TRIPLE ROOM เด็กไม่ เสริมเตียง 75% SINGLE ROOM เด็กไม่ เสริมเตียง 75%

3 วัน 2 คืน
4 วัน 3 คืน
หมายเหตุ :
รวมอาหารเช้ า
ชุดอาหารกลางวัน

4,600 บำท/ท่ำน 3,600 บำท/ท่ำน 6,200 บำท/ท่ำน 4,800 บำท/ท่ำน
5,400 บำท/ท่ำน 4,200 บำท/ท่ำน 7,800 บำท/ท่ำน 6,000 บำท/ท่ำน
OPTIONAL TOUR 2,700 บำท/ท่ำน (สำหรับเดินทำง 4 คนขึ้นไป)
A. อุทยำนแห่งชำติหยำงหมิงซำน /อำหำรกลำงวัน /เจียงไคเช็ค /
ย่ำน 101 ถ่ำยภำพตึก 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก 600 NT ) /ขึ้นกระเช้ำเมำคงชมเมืองไทเป
(ไป-กลับ) /ไทเป
B. ทะเลสำบสุริยนั จันทรำ(นัง่ เรื อจอย) /อำหำรกลำงวัน /ปรำสำทช็อกโกแลต /ไทเป
C. ฟำร์มดอกไม้จงเซ่อ /อำหำรกลำงวัน /ร้ำนไอศกรี ม MIYAHARA(ไม่รวมค่ำไอศกรี ม)
/หมู่บำ้ นสำยรุ ้ง / พื้นที่ชุ่มน้ ำเกำเหม่ย / ไทเป
*รวมประกันชีวติ 2,000,000 TWD **ค่ำรักษำพยำบำล 200,000 TWD
(ตำมข้อตกลงระหว่ำงบริ ษทั ฯไต้หวัน กับบริ ษทั ประกัน)
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。

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีเ่ ทียบเท่ า หรื อตามโรงแรมทีจ่ องได้

**กรุณาจองล่วงหน้ าอย่ างน้ อย 10 วันก่อนเดินทาง**

※ข้ อตกลงและเงื่อนไข:
1.ไม่รวมค่ำตัว๋ เครื่ องบิน, ภำษีสนำมบิน, และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว หำกยกเลิกหรื อไม่ไปตำมรำยกำรทัวร์ที่กำหนดไม่สำมำรถคืนเงินได้
2. รำยละเอียดทัวร์,โรงแรมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดกำรเดินทำงข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมวันเดินทำงที่แตกต่ำงกัน
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงใดๆหลังกำรจอง, จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง
3. รำยกำร(SIC)รวม อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ โรงแรม 2 คืน หรื อ 3 คืนพร้อมอำหำรเช้ำ
รถรับส่งสนำมบิน (จัดเตรี ยมรถตำมขนำดของกรุ๊ ป)
4. ไม่รวม ไกด์นำเที่ยว, ค่ำบัตรผ่ำนประตูและค่ำเข้ำชม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ค่ำทิปขึ้นอยูก่ บั ควำมพึ่งพอใจของลูกค้ำ
5. ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำนจะเพิม่ เตียงเสริ ม
6. รำคำนี้เริ่ มใช้วนั นี้ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ยกเว้นช่วงงำนแฟร์ เทศกำลปี ใหม่หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. กรุ ณำเช็ครำคำก่อนวันเดินทำง
BLACK OUT DATE
4-7 มีนำคม 2563
Taipei Int'l Cycle Show
4 วัน
2-5 เมษำยน 2563
Tomb Sweeping Day
4 วัน
9-12 เมษำยน 2563
Easter
4 วัน
2-6 มิถุนำยน 2563
Computex Taipei
5 วัน
25-28 มิถุนำยน2563
Dragon Boat Festival
3 วัน
※หมายเหตุ ค่ าใช้ จ่ายเด็ก :

* เด็ก ใช้เตียง เก็บรำคำเต็ม ** เด็ก 2 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริ มเตียงเก็บ 75%

