
กกกำหนดเดดินทกำง : สดิงหกำคม - ธธันวกำคม 2560

WONDERFUL TAIWAN
ทธัวรร์ไตต้หวธัน  ลล่องเรรือทะเลสกำบสสรดิยธันจธันทรกำ 

ตตึกไทเป 101 - พดิพดิธภธัณฑร์เปล่ยโถว - อกำบนกนกำแรล่เพรืพื่อสสขภกำพ
5 วธัน 4 ครืน

  Highlight
 WonderfulPackage ชวนคสณบดินลธัดฟต้กำสสล่ เกกำะไตต้หวธัน  ดต้วยสกำยกกำรบดิน  TIGER AIR 
 ลล่องเรรือชมควกำมงกำมของทะเลสกำบสสรดิยธัน จธันทรกำ ซตึพื่งมมีทดิวทธัศนร์รกำวกธับภกำพวกำดพสล่กธันจมีน
 กรกำบไหวต้สดิพื่งศธักดดิดิ์สดิทธดิดิ์ ศกำสดกำขงจรืพื่อ เทพเจต้กำกวนอส เทพเจต้กำแหล่งปธัญญกำและควกำมซรืพื่อสธัตยร์
 ชมตตึกไทเป 101 สธัญลธักษณร์แหล่งไตต้หวธัน พรต้อมชต้อปปดินงจสใจสดินคต้กำแบรนดร์เนม

 ชมควกำมควกำมอลธังกกำรของอนสสรณร์สถกำนเจมียงไคเชช็ค ผสต้ทมีไดต้ชรืพื่อวล่กำเปช็นประธกำนกำธดิบดมีคนแรกบนเกกำะไตต้หวธัน
 ชต้อปปดินงยล่กำนดธัง.... ฟงเจมียไนทร์มกำรร์เกช็ต  ซมีเหมดินตดิง   แหลล่งรวมแฟชธัพื่นชธันนนกกำของไตต้หวธัน

รกำคกำเรดิพื่มตต้น

บกำท/ทล่กำน
24,900.-



วธันแรก        ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมรืองกรสงเทพฯ  -  ไตต้หวธัน  
17.00 น. คณะพรต้อมกธัน ณ ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมรือง อกำคกำร 1 ผสต้โดยสกำรขกำออก ชธันน 3 สกำยกกำรบดิน TIGER  AIR 

โดยมมีเจต้กำหนต้กำทมีพื่ของบรดิษธัทฯ คอยตต้อนรธับและอกกำนวยควกำมสะดวกดต้กำนเอกสกำร
19.20 น.      ออกเดดินทกำงสสล่ประเทศไตต้หวธันโดยสกำยกกำรบดิน  TIGER AIR  เทมีพื่ยวบดินทมีพื่ IT 506  (ไมล่มมีบรดิกกำรอกำหกำรบนเครรืพื่อง)
00.25 น.     ถตึง ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิเถกำหยวน เมรืองเถกำหยวน  หลธังผล่กำนพดิธมีกกำรตรวจคนเขต้กำเมรือง และศสลกกำกรเรมียบรต้อย

แลต้ว  นกกำทล่กำนออกเดดินทกำงสสล่ทมีพื่พธัก โรงแรมบรดิเวณสนกำมบดิน  
                   เขต้กำสสล่ทมีพื่พธัก  ORCHARD PARK HOTEL  หรรือเทมียบเทล่กำ 4* http://www.hotelorchardpark.com/en/about.asp  

วธันทมีพื่สอง     หนกำนโถว - ลล่องเรรือสสรดิยธันจธันทรกำ - วธัดพระถธังซธัมจธัจั๋ง - วธัดบสบุ๋นบสต้  - ไทจง - ฟงเจมีพื่ยไนทร์มกำรร์เกช็ต 

เชต้กำ           บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  
พาททุกททานเดดินทางสสท  เมรืองหนกำนโถว ใชช้เวลาเดดินทางประมาณ 2 ชชชวโมง พาททุกททาน ลล่องเรรือชม ทะเลสกำบสสรดิยธัน
จธันทรกำ  ซซชงไดช้รชบการกลทาวขานวทางดงามราวกชบภาพวาด เปรรียบเสมมือน“สวดิสเซอรร์แลนดร์แหทงไตช้หวชน ”
ทะเลสาบสทุรดิยชนจชนทรา ตชตงอยสทในเขตออาเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตช้หวชน เปป็นทะเลสาบธรรมชาตดิทรีช
ใหญททรีชสทุดของไตช้หวชนอยสทเหนมือระดชบนอตาทะเล 760 เมตร มรีเนมืตอทรีช 900 เฮคตารร์ มรีเกาะทรีชมรีชมืชอวทา กวง หวา เตทา ซซชง
เปป็นเกาะทรีชเลป็กตชตงอยสทกลางทะเลสาบ ดช้านทดิศเหนมือของทะเลสาบมรีรสปทรงคลช้ายพระอาทดิตยร์ สทวนดช้านทดิศใตช้นชตนมรี
รสปทรงคลช้ายพระจชนทรร์เสรีต ยว จซงถสกขนานนามวทา ทะเลสาบสทุรดิยชนจชนทรา เนมืชองจากเปป็นทะเลสาบทรีชอยส ทบนเทมือกเขา
ทรีชมรีนอตาใสสะอาด ทอาใหช้สถานทรีชแหทงนรีต มรีผสช้คนนดิยมมาททองเทรีชยวพชกผทอน  นอาททานนมชสการอชฐดิของ พระถธังซกกำจธัจั๋ง  ทรีช
ไดช้อชญเชดิญอชฐดิธาตทุกลชบมาทรีช วธัดเสวมียนกวง(วธัดพระถธังซกกำจธัจั๋ง) เมมืชอปรี ค.ศ.1965 

เทมีพื่ยง           รธับประทกำนอกำหกำรกลกำงวธัน  ณ  ภธัตตกำคกำร  
 จากนชตนนอาททานกราบไหวช้สดิชงศชกดดิด สดิทธดิด ทรีช วธัดบสบุ๋นบสต้ ซซชงหมายถซงศาสดาขงจมืชอเทพเจช้าแหทงปชญญา และเทพกวนอส
เทพเจช้าแหทงความซมืชอสชตยร์ รวมถซงสดิงโตหดินอทอน 2 ตชวทรีชตชตงอยสทหนช้าวชด ซซชงมรีมสลคทาถซงตชวละ 1 ลช้านเหรรียญไตช้หวชน
และนอาททานนมชสการ ศกำลเจต้กำขงจรืนอ และ ศกำลเจต้กำกวนอส  ซซชงถมือเปป็นเทพเจช้าแหทงปชญญาและเทพเจช้าแหทงความ
ซมืชอสชตยร์  จากนชตนออกเดดินทางสสท   เมรืองไทจง  เมมืองซซชงมรีความสอาคชญเปป็นอชนดชบ  3 ของเกาะไตช้หวชน เมมืองนรีต จะเปป็น
ศสนยร์กลางการเดดินทางจากทางดช้านเหนมือของเกาะ และทางใตช้ของเกาะจซงทอาใหช้เมมืองนรีตมรีความคซกคชกอยสทตลอดเวลา

คกพื่กำ อดิสระอกำหกำรคกพื่กำ 
นอาททานสสท  ตลกำดฟงเจมีพื่ยไนทร์มกำเกช็ต  ตลาดนชดกลางคมืนทรีชมรีชมืชอเสรียงของเมมืองไทจง  ใหช้ททานไดช้อดิสระกชบการชช้อปปดิต ง
เลมือกซมืตอสดิช งของทรีชถสกใจ ททานทรีชชมืชนชอบรองเทช้า ONITSUKA TIGER พลาดไมทไดช้ทรีชนรีชราคาถสกกวทาเมมืองไทย
แนทนอน   

                    เขต้กำสสล่ทมีพื่พธัก  MIRAGE HOTEL  หรรือเทมียบเทล่กำ 4*  http://www.miragehotel-tw.com



วธันทมีพื่สกำม         ไทจง - ไทเป - ตลกำดปลกำ - พดิพดิธภธัณฑร์กสต้กง - BEITOU HOT SPRING MUSEUM  - อกำบนกนกำแรล่
เชต้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  

นอาททานเดดินทางกลชบ ไทเป (ในเวลาในการเดดินทางประมาณ 2 ชช ชวโมง)  นอาททานสสท  ตลกำดปลกำไทเป Taipei Fish
Market หรมือชมืชอเรรียกเตป็มๆของมชนคมือ Addiction Aquatic Development (ADD) ตชตงอยสทใจกลางเมมืองไทเป ตลาด
ปลาทรีชนรีชจะคลช้ายกชบซทุปเปอรร์มาเกป็ตขนาดใหญท อยสทในหช้องแอรร์ สะอาดสะอช้าน ตลาดปลาทรีชนรีชจะถสกแบทงออกเปป็น 10
โซน  โดยจะมรีเจช้าหนช้าทรีชคอยฉรีดนอตายาฆทาเชมืตอใหช้สอาหรชบททุกคนตรงบรดิเวณทางเขช้า    

เทมีพื่ยง  รธับประทกำนอกำหกำรกลกำงวธัน  ณ  ภธัตตกำคกำร  
นอาททานชม พดิพดิธภธัณฑร์กสต้กง พดิพดิธภชณฑร์ทรีชแสนงดงามแหทงนรีต เปป็นสถานทรีชเกป็บศดิลปวชตถทุและผลงานทางศดิลปะของจรีน
โบราณบางชดิตนมรีความเปป็นมาทางประวชตดิศาสตรร์ยช้อนหลชงไปถซง 5,000 ปรี พดิพดิธภชณฑร์สถานแหทงชาตดิซซชงเปป็นทรีชรสช้จชก
กชนวทาเปป็นหนซชงในพดิพดิธภชณฑร์ทรีชใหญททรีชสทุดในโลกแหทงนรีต  ตชตงอยสททรีชชานกรทุงไทเปและเปป็นสถานทรีชเกป็บสมบชตดิและวชตถทุ
โบราณของจรีนทรีชมรีชมืชอเสรียงของโลกทรีชประเมดินมสลคทามดิไดช้กวทา 620,000 ชดิตน จากพระราชวงศร์จรีนททุกราชวงศร์รวมทชตง
ยทุคทองทชตง 5 แหทงประวชตดิศาสตรร์จรีน พดิพดิธภชณฑร์แหทงนรีต เกป็บรวบรวมศดิลปวชตถทุของจรีนทรีชมรีมสลคทามหาศาลมากทรีชสทุด
และยดิชงใหญททรีชสทุดในโลกเนมืชองจากศดิลปวชตถทุทรีชเกป็บรวบรวมไวช้มรีจอานวนมาก จซงตช้องมรีการผลชดเปลรีชยนหมทุนเวรียนใน
การจชดวางใหช้ชมศดิลปวชตถทุทรีชมรีอยส ทเปป็นจอานวนมาก แตทวชตถทุโบราณชดิตนเอกทรีชมรีชมืชอเสรียง เชทน เรมือแกะสลชกจากลสกวอ
ลนชท หยกผชกกาดขาว และหยกสรีนอตาตาลเหมมือนหมสสามชชตนจะมรีใหช้ชมตลอดปรี   จากนชตนนอาททานเดดินทางไป
BEITOU HOT SPRING MUSEUM พดิพดิธภชณฑร์นอตาพทุรช้อนเปทยโถวเปป็นอาคารสถาปชตยกรรมทรีชออกแบบ แบบ
ญรีชปทุทน ผสมผสานกชบตะวชนตกแบบยทุโรป สถานทรีชแหทงนรีต ใหช้ความรสช้เกรีชยวกชบเมมืชอครชต งหนซชงทรีชนรีต เคยเปป็นโรงอาบนอตา
สาธารณะในยทุคอาณานดิคมของญรีชปทุทนในไทเป

คกพื่กำ รธับประทกำนอกำหกำรคกพื่กำ ณ  ภธัตตกำคกำร 200 ลต้กำน          
                  เขต้กำสสล่ทมีพื่พธัก  SWEET ME HOT SPRING RESORT  หรรือเทมียบเทล่กำ 4*  http://sweetme.com.tw/en

วธันทมีพื่สมีพื่          ไทเป - อสทยกำนเหยล่หลดิว - หมสล่บต้กำนโบรกำณจดิพื่วเฟดิพื่น - ตตึกไทเป 101 (ไมล่รวมชมวดิวชธันน 89)
เชต้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  

นอาททุกททานเดดินทางสสท อสทยกำนหดินเหยบุ๋หลดิพื่ว อทุทยานแหทงนรีต ตชตงอยสททางสทวนเหนมือสทุดของเกาะไตช้หวชน มรีลชกษณะพมืตนทรีช
เปป็นแหลมยมืชนไปในทะเล การเซาะกรทอนของนชตาทะเลและลมทะเล ทอาใหช้เกดิดโขดหดินงอกเปป็นรสปรทางลชกษณะตทางๆ
นทาตมืชนตาทรีเดรียว โดยเฉพาะหดินรสปพระเศรียรราชดินรี ซซชงมรีชมืชอเสรียงโดทงดชงไปทช ชวโลก  จากนชตนนอาททานสสท  หมสล่บต้กำนโบ
รกำณจดิพื่วเฟดิพื่น ซซชงเปป็นแหลทงเหมมืองทองทรีชมรีชมืชอเสรียงตชตงแตทสมชยกษชตรดิยร์กวงสวรีต  แหทงราชวงศร์ชดิง มรีนชกขทุดทองจอานวน
มากพากชนมาขทุดทองทรีชนรีช การโหมขทุดทองและแรทธาตทุตทางๆ ทอาใหช้จอานวนแรทลดลงอยทางนทาใจหาย ผสช้คนพากชน
อพยพยช้ายออกไปเหลมือทดิตงไวช้เพรียงแตทความทรงจอา กระทช ชงมรีการใชช้จดิชวเฟดิช นเปป็นฉากในการถทายทอาภาพยนตรร์ เปยซชง
เฉดิงชมืชอ และ อสอู๋เหยรียนเตอะซชนชดิว ทชศนรียภาพภสเขาทรีชสวยงาในฉากภาพยนตรร์ ไดช้ดซงดสด นชกททองเทรีชยวจอานวนมากใหช้



เดดินทางมาชมืชนชม  จดิชวเฟดิช นจซงกลชบมาคซกคชกและมรีชรีวดิตชรีวาอรีกครชต ง (หากตรงกชบวชนเสารร์-อาทดิตยร์เปลรีชยนเปป็นรถบชส
สาธารณะขซตนจดิชวเฟดิช น)

เทมีพื่ยง  รธับประทกำนอกำหกำรกลกำงวธัน  ณ  ภธัตตกำคกำร ซดิงตมีนหลดิง  
บล่กำย  จากนชตนนอาททานเดดินทางสสท   ตตึกไทเป 101 (ไมล่รวมขตึนนชมวดิวชธันน 89)  ตซกระฟช้า แหทงนรีต มรีความสสงเปป็นอชนดชบ 2 ของ

โลก มรีความสสงถซง 508 เมตร สรช้างขซตนโดยหลชกวดิศวกรรมชชตนเยรีชยมสามารถทนทานตทอการสชชนสะเทมืชอนของแผทน
ดดินไหว และการปช้องกชนวดินาศกรรมทางอากาศ และยชงมรีลดิฟทร์ทรีชเรป็วทรีชสทุดในโลก ดช้วยความเรป็วตทอนาทรีอยสททรีช 1,010
เมตร อดิสระททานชช้อปปดิต งแหลทงชช้อปปดิต งทรีชทชนสมชยทรีชสทุดแหทงหนซชงของไทเปบรดิเวณตซก 101 ชช้อปปดิต งสดินคช้าแบรนเนม
ชชตนนอา ราคาถสกกวทาเมมืองไทยประมาณ 20 %   

คกพื่กำ รธับประทกำนอกำหกำรคกพื่กำ ณ  ภธัตตกำคกำร ตดิพื่งไทฟง   
   เขต้กำสสล่ทมีพื่พธัก  CITY LAKE  HOTEL หรรือเทมียบเทล่กำ 4*  http://www.citylake.com.tw/

วธันทมีพื่หต้กำ        DUTY FREE - ซมีเหมดินตดิง - ไตต้หวธัน - กรสงเทพฯ

เชต้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  
 จากนชตนนอาททานไปชช้อปปดิต งสดินคช้า  ณ รช้านคช้าปลอดภาษรีทรีช DUTY FREE  ซซชงมรีสดินคช้าแบรนดร์เนมชชตนนอาใหช้ททานไดช้
เลมือกซมืตอมากมาย  ใหช้ททุกททานชช้อปปดิต งยทาน  ตลกำดซมีเหมดินตดิง เปป็นยทานถนนคนเดดินแหลทงชช้อปปดิต ง กดิน เทรีชยว ทรีชโดทงดชง
ในเมมืองไทเป ถช้าจะเทรียบกชบบช้านเรากป็คงเทรียบไดช้กชบยทานสยามสแควรร์ ทรีชนรีต เปป็นศสนยร์รวมแหทงแฟชชชนทชตงสไตลร์
ไตช้หวชน เกาหลรี ญรีชปทุทน สดินคช้ารทุทนใหมททชนสมชยใหช้ททานไดช้เลมือกซมืตอเลมือกชช้อปปดิต งกชนอยทางจทุใจ นอกจากเปป็นแหลทง
เสมืตอผช้าแฟชชชนแลช้ว ซรีเหมดินตดิงยชงเปป็นโซนทรีชมรีอาหารหลากหลายใหช้นชกททองเทรีชยวเลมือกชดิมไดช้อยทางจทุใจและเปป็นของ
ฝากตดิดไมช้ตดิดมมือกทอนเดดินทางกลชบเมมืองไทย        

เทมีพื่ยง อดิสระอกำหกำรกลกำงวธัน
***สมควรแกล่เวลกำ นกกำทล่กำนเดดินทกำงสสล่สนกำมบดิน***

15.55 น.    เดดินทกำงกลธับ กรสงเทพฯ โดยสกำยกกำรบดิน TIGER AIR  เทมีพื่ยวบดินทมีพื่   IT 505  (ไมล่มมีบรดิกกำรอกำหกำรบนเครรืพื่อง)

18.20 น.    ถตึง ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมรือง โดยสวธัสดดิภกำพ พรต้อมเกช็บควกำมประทธับใจมดิรสต้ลรืม

********************** ขอบคสณทสกทล่กำนทมีพื่ใชต้บรดิกกำร **********************
www.wonderfulpackage.com 

http://www.wonderfulpackage.com/
http://www.citylake.com.tw/


 อธัตรกำคล่กำบรดิกกำร

กกกำหนดกกำรดดินทกำง
ผสต้ใหญล่ พธัก

หต้องละ 2 ทล่กำน

เดช็ก อกำยส 2-12 ปมี พธักเดมีพื่ยว
เพดิพื่มทล่กำนละเดช็กมมีเตมียง เดช็กไมล่มมีเตมียง

11-15 สดิงหกำคม 2560 (วธันแมล่แหล่งชกำตดิ) 25,900 25,900 23,900 7,000

08-12 กธันยกำยน 2560 24,900 24,900 22,900 7,000

06-10 ตสลกำคม 2560 25,900 25,900 23,900 7,000

20-24 ตสลกำคม 2560 (วธันปดิยะมหกำรกำช) 25,900 25,900 23,900 7,000

15-19 พฤศจดิกกำยน 2560 25,900 25,900 23,900 7,000

07-11 ธธันวกำคม 2560(วธันรธัฐธรรมนสญ) 26,900 26,900 24,900 7,000

หมกำยเหตส : กรสรุ๊ปนมีนเรดิพื่มออกเดดินทกำงทมีพื่ 16 ทล่กำน  โดยมมีหธัวหนต้กำทธัวรร์  และไกดร์ทต้องถดิพื่นพสดภกำษกำไทยรอรธับทมีพื่ไตต้หวธัน
*** โปรแกรมนมีนอกำจมมีกกำรเปลมีพื่ยนแปลงหรรือสลธับรกำยกกำรไดต้ตกำมควกำมเหมกำะสมและรกำคกำนมีนบรดิษธัทฯขอสงวนสดิทธดิดิ์ในกกำรเปลมีพื่ยนแปลง

รกำคกำตกำมภกำษมีนกนกำมธันของสกำยกกำรบดินหกำกมมีกกำรเรมียกเกช็บเพดิพื่มเตดิมจกำกสกำยกกำรบดิน ***

อธัตรกำนมีนรวม
 คทาตช ตวเครมืชองบดินไป – กลชบ (ททานตช้องเดดินทางไปกลชบพรช้อมกรทุรุ๊ปเททานชตน) เสช้นทางกรทุงเทพฯ – ไตช้หวชน– กรทุงเทพฯ
 คทาภาษรีสนามบดินและคทาภาษรีนอตามชนตามรายการทชวรร์บรดิษชทฯ หากทางสายการบดินมรีการเรรียกเกป็บเพดิชมจากวชนดชงกลทาว  

 ทางบรดิษชทฯขอสงวนสดิทธดิด ในการเรรียกเกป็บจากททานตามความเปป็นจรดิง  
 คทานอตาหนชกกระเปอู๋า 20  กดิโลกรชม
 คทาเขช้าชมสถานทรีชตทางๆตามระบทุไวช้ในรายการ(ไมทสามารถคมืนเปป็นเงดินไดช้เนมืชองจากบรดิษชทฯตช้องจองและซมืตอตช ตวลทวงหนช้า)
 โรงแรมทรีชพชกตามระบทุหรมือเทรียบเททาในระดชบเดรียวกชน (หช้องละ 2 ททาน)
 คทาอาหารตามทรีชระบทุไวช้ในรายการ
 คทารถปรชบอากาศนอาเทรีชยวตามระบทุไวช้ในรายการ ตามกฎหมายไมทอนทุญาตใหช้ขชบรถเกดิน 10  ช.ม. / วชน
  คทาประกชนอทุบชตดิเหตทุในการเดดินทาง วงเงดินททานละ 1,000,000 บาท

อธั  ตรกำนมีนไมล่รวม
1.    คล่าดอาเนดินการทอาหนชงสมือเดดินทางหรมือคทาธรรมเนรียมในการยมืชนใบอนทุญาตเขช้า-ออกเมมืองสอาหรชบคนตทางดช้าว
2.    คทาใชช้จทายสทวนตชว อาทดิ คทาโทรศชพทร์, คทาซชกรรีด, คทาเครมืชองดมืชมและอาหารนอกเหนมือจากทรีชระบทุในรายการ
3.    คทาอาหารและเครมืชองดมืชมทรีชสชชงพดิเศษในรช้านอาหาร นอกเหนมือจากทรีชบรดิษชทฯจชดใหช้ ยกเวช้นจะตกลงกชนเปป็นกรณรีพดิเศษ



4.    คทาภาษรีมสลคทาเพดิชม 7% และคทาภาษรีหชก ณ ทรีชจทาย 3%
5.    คล่กำทดิปพนธักงกำนขธับรถ คล่กำทดิปไกดร์ หธัวหนต้กำทธัวรร์  ทล่กำนละ 800 บกำท/ทล่กำน/ตลอดทรดิป

เงรืพื่อนไขกกำรเดดินทกำง
 บรดิษชทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการยกเลดิกการเดดินทางกรณรีมรีผสช้เดดินทางตอชากวทา  16  คน โดยจะแจช้งใหช้ผสช้เดดินทางทราบลทวงหนช้ากทอน 15 

วชน  หากจอานวนผสช้เดดินทางไมทครบแลช้วผสช้เดดินทางตช้องการเดดินทางอาจมรีการปรชบราคาโดยจะแจช้งใหช้ทราบลทวงหนช้า
 บรดิษชทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการปรชบเปลรีชยนโปรแกรมเพมืชอความเหมาะสมโดยมดิตช้องแจช้งลทวงหนช้า สาเหตทุอชนเนมืชองมาจากการลทาชช้า

ของสายการบดิน, การนชดหยทุดงาน, ภชยธรรมชาตดิ, การกทอวดินาศภชย, การกทอจลาจล, อทุบชตดิเหตทุ ฯลฯ โดยจะคอานซงถซงผลประโยชนร์
ของผสช้เดดินทางเปป็นสอาคชญ

 บรดิษชทฯ จะไมทรชบผดิดชอบคทาใชช้จทายทรีชเกดิดขซตน หากททานถสกปฏดิเสธการเขช้าเมมือง อชนเนมืชองจากการกระทอาทรีชสทอไปในทางผดิด กฎหมาย
หรมือการหลบหนรีเขช้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงดินคทาทชวรร์ทรีชชอาระมาแลช้ว

 บรดิษชทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการยกเลดิกการเดดินทางในกรณรีทรีชเกดิดภชยพดิบชตดิทางธรรมชาตดิ อาทดิ สซนามดิ แผทนดดินไหว ภสเขาไฟระเบดิด 
อทุทกภชย วาตภชย ฯลฯ อชนนอกเหนมือจากการควบคทุมของบรดิษชทฯ โดยทางบรดิษชทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชช้จทายทรีชเกดิดขซตนตามจรดิง
เททานชตน เชทน คทามชดจอาตช ตวเครมืชองบดิน, คทาวรีซทาในกรณรีทรีชยมืชนวรีซทาแลช้ว และคทาวางมชดจอาหช้องพชก ฯลฯ

กกำรชกกำระเงดิน
 สทงใบจองทชวรร์และชอาระเงดินมชดจอาภายใน 3 วชนนชบจากวชนทรีชจอง เงดินมชดจอาถมือเปป็นการยมืนยชนการจองของททาน

1. ยทุโรป  ททานละ 25,000 บาท
2. ญรีชปทุทน ออสเตรเลรีย นดิวซรีแลนดร์  ไตช้หวชน  ททานละ 10,000 บาท
3. ฮทองกง เกาหลรี เวรียดนาม สดิงคโปรร์ พมทา จรีน ททานละ 5,000 บาท

 ชอาระคทาทชวรร์สทวนทรีชเหลมือทชตงหมดลทวงหนช้า 14 วชนกทอนเดดินทาง
 ชทวงเทศกาล หรมือ High Season (เทศกาลปรีใหมท ตรทุษจรีน ตลอดเดมือนเมษายน วชนแรงงาน และตลอดเดมือนตทุลาคม ตช้องชอาระลทวง

หนช้า 21 วชนกทอนการเดดินทาง
 หากททานไมทชอาระเงดินสทวนทรีชเหลมือตามกอาหนดวชนดชงกลทาว ทางบรดิษชทฯ ถมือวทาททานยกเลดิกการเดดินทางโดยไมทมรีเงมืชอนไข และขอ

สงวนสดิทธดิด ในการคมืนเงดินตามเงมืชอนไขการยกเลดิก
กกำรยกเลดิก
 ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 31 วชน  คมืนเงดินมชดจอาทชตงหมด
 ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 30 - 15 วชน  หชกเงดินคทาทชวรร์ 50%
 ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 14 - 7 วชน  หชกเงดินคทาทชวรร์ 100%
 กรณรียกเลดิกการเดดินทางหลชงจากออกตช ตวเครมืชองบดินแลช้ว หากเปป็นตช ตวทรีชสามารถทอา Refund ไดช้ ผสช้เดดินทางตช้องรอเงดินคทา Refund

ตามระบบและเงมืชอนไขของสายการบดินเททานชตน (ประมาณ 3 เดมือน)
 หากททานยกเลดิกการเดดินทางเงมืชอนไขใดเงมืชอนไขหนซชง แตทททานสามารถหาผสช้เดดินทางมาแทนไดช้ โดยสามารถยมืชนขอวรีซทาไดช้ทชน

ตามกอาหนดเวลา ทางบรดิษชทฯ ขอคดิดคทาใชช้จทายเพดิชม คมือคทาวรีซทา และคทาเปลรีชยนชมืชอตช ตวเครมืชองบดินเททานชตน ทชตงนรีตตช้องไมทอยสทใน
เงมืชอนไขตช ตวทรีชไมทอนทุญาตใหช้เปลรีชยนชมืชอ และไมทอนทุญาตใหช้คมืนบชตรโดยสาร



 หากททานยกเลดิกการเดดินทาง อชนเนมืชองมาจากบทุคคลใดบทุคคลหนซชงในคณะของททานไมทไดช้รชบการพดิจารณาวรีซทาไมทวทาดช้วย
เหตทุผลใด ๆ กป็ตามอชนเปป็นการพดิจารณาจากสถานฑสต ซซชงการยกเลดิกเฉพาะบทุคคลหรมือการยกเลดิกพรช้อมก ชนทชตงหมด ใหช้ถมือ
เปป็นการยกเลดิกตามเงมืชอนไขของวชนเวลาทรีชยกเลดิกดชงกลทาวขช้างตช้น

กกำรขอเปลมีพื่ยนแปลงวธันเดดินทกำง
 หากผสช้เดดินทางมรีความประสงคร์จะขอเปลรีชยนแปลงวชนเดดินทาง สามารถทอาไดช้โดยไมทเสรียคทาใชช้จทาย ตามเงมืชอนไข ดชงนรีต

1. ลทวงหนช้ากทอนการเดดินทาง 21 วชน ในชทวงปกตดิ
2. ลทวงหนช้ากทอนการเดดินทาง 30 วชน กทอนการเดดินทางในชทวงเทศกาลหรมือ HIGH SEASON (เทศกาลปรีใหมท, ตรทุษจรีน,

ตลอดเดมือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดมือนตทุลาคม)
ตธัจั๋วเครรืพื่องบดิน
 ในการเดดินทางเปป็นหมสทคณะ  ผสช้โดยสารจะตช้องเดดินทางไป - กลชบพรช้อมกชน หากตช้องการเลมืชอนวชนเดดินทางกลชบ ททานจะตช้องชอาระ

คทาใชช้จทายสทวนตทางทรีชสายการบดินเรรียกเกป็บ และการจชดทรีชนช ชงของกรทุรุ๊ป เปป็นไปโดยสายการบดินเปป็น ผสช้ก อาหนด ซซชงทางบรดิษชทฯ ไมท
สามารถเขช้าไปแทรกแซงไดช้ และในกรณรียกเลดิกการเดดินทาง ถช้าทางบรดิษชทฯ ไดช้ ดอาเนดินการออกตช ตวเครมืชองบดินไปแลช้ว ผสช้เดดินทาง
ตช้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบดินเททานชตน และหาก ททานไมทแนทใจในวชนเดดินทางดชงกลทาว กรทุณาตรวจสอบกชบเจช้า
หนช้าทรีชฯ เพมืชอยมืนยชน ในกรณรีทรีชตช ตวเครมืชองบดินสามารถ ทอา REFUND ไดช้หรมือไมทกทอนทรีชททานจะชอาระเงดินคทาทชวรร์สทวนทรีชเหลมือ

คล่กำธรรมเนมียมนกนกำมธันเชรืนอเพลดิงและคล่กำประกธันวดินกำศภธัยทกำงอกำกกำศ
 คดิดตามอชตราทรีชทางสายการบดินปรชบคทาธรรมเนรียม ณ วชนทรีชลทาสทุดทรีชมรีการปรชบคทาธรรมเนรียม
 หากสายการบดินมรีการปรชบขซตนราคาในภายหลชง ถมือเปป็นคทาทชวรร์สทวนเพดิชมทรีชทางบรดิษชทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการเรรียกเกป็บตามความ

เปป็นจรดิง ณ วชนทรีชออกตช ตว

โรงแรมและหต้องพธัก
 หช้องพชกในโรงแรมเปป็นแบบหช้องพชกคสท (Twin / Double) ในกรณรีทรีชททานมรีความประสงคร์จะพชกแบบ 3 ททาน / 3 เตรียง (Triple 

Room) ขซตนอยสทกชบขช้อจอากชดของหช้องพชกและการวางรสปแบบของหช้องพชกของแตทละโรงแรม ซซชงมชกมรีความแตกตทางกชน ซซชงอาจจะ
ทอาใหช้ททานไมทไดช้หช้องตดิดกชนตามทรีชตช้องการ

 ในกรณรีทรีชมรีการจชดประชทุมนานาชาตดิ (Trade Fair) เปป็นผลใหช้คทาโรงแรมสสงขซตน 3-4 เททาตชว บรดิษชทฯ ขอ สงวนสดิทธดิด  ในการปรชบ
เปลรีชยน หรมือยช้ายเมมืองเพมืชอใหช้เกดิดความเหมาะสม

กระเปบุ๋กำและสธัมภกำระเดดินทกำง
 นอตาหนชกกระเปอู๋าและสชมภาระเดดินทาง สายการบดินอนทุญาตใหช้บรรททุกใตช้ทช้องเครมืชองบดินคมือ 15 กดิโลกรชม (สอาหรชบผสช้โดยสารชชตน

ประหยชด) หากสชมภาระมรีนอตาหนชกเกดิน สายการบดินมรีสดิทธดิด เรรียกเกป็บคทาระวางนอตาหนชกเพดิชมไดช้
 กระเปอู๋าสชมภาระทรีชทางสายการบดินอนทุญาตใหช้นอาขซตนเครมืชองไดช้ ตช้องมรีนอตาหนชกไมทเกดิน 7 กดิโลกรชม และ มรีความกวช้าง+ยาว+สสง ไมท

เกดิน 115 เซนตดิเมตร หรมือ 25 เซนตดิเมตร (9.75 นดิตว) x 56 เซนตดิเมตร (21.5 นดิตว) x 46 เซนตดิเมตร (18 นดิตว)
 ในบางรายการทชวรร์ ทรีชตช้องมรีบดินดช้วยสายการบดินภายในประเทศ นอตาหนชกของกระเปอู๋าอาจจะถสกก อาหนดใหช้ตอชากวทามาตรฐานไดช้ 

ทชตงนรีตขซตนอยสทกชบขช้อกอาหนดของแตทละสายการบดิน ซซชงผสช้เดดินทางตช้องเปป็นผสช้รชบผดิดชอบคทาใชช้จทายเอง



เพรืพื่อเปช็นกกำรกระชธับควกำมสธัมพธันธร์ระหวล่กำงสกำธกำรณรธัฐจมีน     (  ไตต้หวธัน  )   กธับประเทศไทย     และสล่งเสรดิมกกำร
แลกเปลมีพื่ยนระหวล่กำงประชกำชนไตต้หวธันกธับไทย     สกำธกำรณรธัฐจมีน     (  ไตต้หวธัน  )   จตึงยกเวต้นกกำรตรวจลงตรกำ     (  วมีซล่กำ  )   เขต้กำ
ไตต้หวธันใหต้กธับคนไทย     โดยมมีผลบธังคธับทดลองใชต้ในวธันทมีพื่     1   สดิงหกำคม     พ  .  ศ  . 2559    ถตึง     วธันทมีพื่     31   กรกฎกำคม     พ  .  ศ  .
2561     โดยสกำมกำรถพกกำนธักในไตต้หวธันไดต้     30   วธัน     รกำยละเอมียดทมีพื่เกมีพื่ยวขต้องจะประกกำศใหต้ทรกำบตล่อไป

**รบกวนทสกทล่กำนกรสณกำเตรมียมคล่กำทรดิปไกดร์และคนขธับรถ ทดิปหธัวหนต้กำทธัวรร์  5 วธัน**
**รวม 800 บกำท /คน ***


