
กกกำหนดเดดินทกำงเดดือน : กรกฎกำคม - ตตลกำคม  2560

WONDERFUL TAIWAN
  ทะเลสกำบสตรดิยยันจยันทรกำ - อตทยกำนหดินเหยย๋หลดิลิ่ว - พยักอกำบนกนกำแรร
    บตฟเฟรตต์ชกำบบหมกำลรกำสไตลต์ไตต้หวยัน - อดิสระทรองเททลิ่ยวในไทเป

5 วยัน 4 คดืน
รกำคกำเรดิลิ่มตต้น

บกำท/ทรกำน
19,999.-

  Highlight
 WonderfulPackage ชวนคตณบดินลยัดฟต้กำสบรเกกำะไตต้หวยัน  ดต้วยสกำยกกำรบดิน  TIGER AIR 
 ลรองเรดือชมควกำมงกำมของทะเลสกำบสตรดิยยัน จยันทรกำ ซซลิ่งมททดิวทยัศนต์รกำวกยับภกำพวกำดพบรกยันจทน
 กรกำบไหวต้สดิลิ่งศยักดดิดิ์สดิทธดิดิ์ ศกำสดกำขงจดืลิ่อ เทพเจต้กำกวนอบ เทพเจต้กำแหรงปยัญญกำและควกำมซดืลิ่อสยัตยต์
 ชดืลิ่นชมสดิลิ่งมหยัศจรรยต์ทกำงธรรมชกำตดิททลิ่วนอตทยกำนหดิวเหยย๋หลดิว
 เยดือนหมบรบต้กำนโบรกำณจดิลิ่วเฟดิลิ่น หมบรบต้กำนเกรกำแกรของไตต้หวยัน สนตกสนกำนชต้อปปดินงตลกำดเกรกำเลดืลิ่องชดืลิ่อ
 ผรอนคลกำยควกำมเมดืลิ่อยลต้กำดต้วยกกำรอกำบนกนกำแรรธรรมชกำตดิในหต้องพยักสรวนตยัว  ในรทสอรต์ทททลิ่โอบลต้อมดต้วยภบเขกำและ

ธรรมชกำตดิ
 มทเวลกำอดิสระใหต้ทรกำนไดต้ทรองเททลิ่ยวเมดืองไทเปดต้วยตยัวเอง   



วยันแรก        ทรกำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมดืองกรตงเทพฯ  -  ไตต้หวยัน  
17.00 น. คณะพรต้อมกยัน ณ ทรกำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมดือง อกำคกำร 1 ผบต้โดยสกำรขกำออก ชยันน 3 สกำยกกำรบดิน TIGER  AIR 

โดยมทเจต้กำหนต้กำททลิ่ของบรดิษยัทฯ คอยตต้อนรยับและอกกำนวยควกำมสะดวกดต้กำนเอกสกำร
19.20 น.      ออกเดดินทกำงสบรประเทศไตต้หวยันโดยสกำยกกำรบดิน  TIGER AIR  เททลิ่ยวบดินททลิ่ IT 506  (ไมรมทบรดิกกำรอกำหกำรบนเครดืลิ่อง)
00.25 น.     ถซง ทรกำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิเถกำหยวน เมดืองเถกำหยวน  หลยังผรกำนพดิธทกกำรตรวจคนเขต้กำเมดือง และศตลกกำกรเรทยบรต้อย

แลต้ว  นกกำทรกำนออกเดดินทกำงสบรททลิ่พยัก โรงแรมบรดิเวณสนกำมบดิน  
                   เขต้กำสบรททลิ่พยัก ...CITY SUITES GATEWAY HOTEL  หรดือเททยบเทรกำ 4* http://www.citysuites.com.tw/zh-tw 

วยันททลิ่สอง     หนกำนโถว - ลรองเรดือสตรดิยยันจยันทรกำ - วยัดพระถยังซยัมจยัจั๋ง - วยัดบตย๋นบบต้  -อกำบนกนกำแรรธรรมชกำตดิในหต้องพยัก
เชต้กำ           บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  

พาททุกททานเดดินทางสสท  เมดืองหนกำนโถว ใชช้เวลาเดดินทางประมาณ 2 ชชชวโมง พาททุกททาน ลรองเรดือชม ทะเลสกำบสตรดิยยัน
จยันทรกำ  ซซชงไดช้รชบการกลทาวขานวทางดงามราวกชบภาพวาด เปรรียบเสมมือน“สวดิสเซอรร์แลนดร์แหทงไตช้หวชน ” ทะเลสาบ
สทุรดิยชนจชนทรา ตชตงอยสทในเขตออาเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตช้หวชน เปป็นทะเลสาบธรรมชาตดิทรีชใหญททรีชสทุด
ของไตช้หวชนอยสทเหนมือระดชบนอตาทะเล 760 เมตร มรีเนมืตอทรีช 900 เฮคตารร์ มรีเกาะทรีชมรีชมืชอวทา กวง หวา เตทา ซซชงเปป็นเกาะทรีชเลป็ก
ตชตงอยสทกลางทะเลสาบ ดช้านทดิศเหนมือของทะเลสาบมรีรสปทรงคลช้ายพระอาทดิตยร์ สทวนดช้านทดิศใตช้นชตนมรีรสปทรงคลช้าย
พระจชนทรร์เสรีต ยว จซงถสกขนานนามวทา ทะเลสาบสทุรดิยชนจชนทรา เนมืชองจากเปป็นทะเลสาบทรีชอยส ทบนเทมือกเขาทรีชมรีนอตาใส
สะอาด ทอาใหช้สถานทรีชแหทงนรีต มรีผสช้คนนดิยมมาททองเทรีชยวพชกผทอน มรีบรดิการลทองเรมือชมทะเลสาบซซชงเปป็นทรีชนดิยมของนชก
ททองเทรีชยว มรีรรีสอรร์ทและโรงแรมตชต งอยสทรดิมทะเลสาบหลายแหทง หนซชงในนชตนเคยเปป็นบช้านพชกตากอากาศของ
ประธานาธดิบดรีเจรียงไคเชป็ก และมาดามซทงผสช้เปป็นภรรยา แตทปชจจทุบชนไดช้สรช้างเปป็นโรงแรมหรสไวช้บรดิการนชกททองเทรีชยว
นอกจากนรีต ยชงมรีแหลทงชช้อปปดิต งรวมตชวอยสทบรดิเวณททาเรมืออรีกดช้วย  นอาททานนมชสการอชฐดิของ พระถยังซกกำจยัจั๋ง  ทรีชไดช้อชญเชดิญ
อชฐดิธาตทุกลชบมาทรีช วยัดเสวทยนกวง(วยัดพระถยังซกกำจยัจั๋ง) เมมืชอปรี ค.ศ.1965 

เททลิ่ยง           รยับประทกำนอกำหกำรกลกำงวยัน  ณ  ภยัตตกำคกำร  

http://www.citysuites.com.tw/zh-tw


 จากนชตนนอาททานกราบไหวช้สดิชงศชกดดิด สดิทธดิด ทรีช วยัดบตย๋นบบต้ ซซชงหมายถซงศาสดาขงจมืชอเทพเจช้าแหทงปชญญา และเทพกวนอส
เทพเจช้าแหทงความซมืชอสชตยร์ รวมถซงสดิงโตหดินอทอน 2 ตชวทรีชตชตงอยสทหนช้าวชด ซซชงมรีมสลคทาถซงตชวละ 1 ลช้านเหรรียญไตช้หวชน
และนอาททานนมชสการ ศกำลเจต้กำขงจดืนอ และ ศกำลเจต้กำกวนอบ  ซซชงถมือเปป็นเทพเจช้าแหทงปชญญาและเทพเจช้าแหทงความ
ซมืชอสชตยร์ 

คกลิ่กำ รยับประทกำนอกำหกำรคกลิ่กำ ณ  ภยัตตกำคกำร  
                   เขต้กำสบรททลิ่พยัก .. TAI-YI RED MAPLE RESORT HOTEL  หรดือเททยบเทรกำ 4****  (หต้องพยักอกำบนกนกำแรร)

*** อดิสระใหช้ททานผทอนคลายความเมมืชอยลช้ากชบการแชทนอตาแรทธรรมชาตดิทรีชดรีทรีชสทุดในหช้องพชกสทวนตชว ***

วยันททลิ่สกำม          ไทเป – อตทยกำนเหยรหลดิว – หมตรบต้กำนโบรกำณจดิลิ่วเฟดิลิ่น – ซดืลิ่อหลดินไนทต์มกำรต์เกก็ต

เชต้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  
หลชงอาหารนอาททานเดดินทางกลชบสสท  เมดืองไทเป จากนชตนนอาททุกททานเดดินทางสสท  อตทยกำนหดินเหยย๋หลดิลิ่ว อทุทยานแหทงนรีตตชตงอยสท
ทางสทวนเหนมือสทุดของเกาะไตช้หวชน มรีลชกษณะพมืตนทรีชเปป็นแหลมยมืชนไปในทะเล การเซาะกรทอนของนชต าทะเลและ
ลมทะเล ทอาใหช้เกดิดโขดหดินงอกเปป็นรสปรทางลชกษณะตทางๆ นทาตมืชนตาทรีเดรียว โดยเฉพาะหดินรสปพระเศรียรราชดินรี ซซชงมรีชมืชอ
เสรียงโดทงดชงไปทช ชวโลก 

เททลิ่ยง  รยับประทกำนอกำหกำรกลกำงวยัน  ณ  ภยัตตกำคกำร ซดิงตรีตหลดิง  
บรกำย  จากนชตนนอาททานสสท  หมบรบต้กำนโบรกำณจดิลิ่วเฟดิลิ่น  ซซชงเปป็นแหลทงเหมมืองทองทรีชมรีชมืชอเสรียงตชต งแตทสมชยกษชตรดิยร์กวงสวรีต  แหทง

ราชวงศร์ชดิง มรีนชกขทุดทองจอานวนมากพาก ชนมาขทุดทองทรีชนรีช การโหมขทุดทองและแรทธาตทุตทางๆ ทอาใหช้จอานวนแรทลดลง
อยทางนทาใจหาย ผสช้คนพากชนอพยพยช้ายออกไปเหลมือทดิตงไวช้เพรียงแตทความทรงจอา กระทช ชงมรีการใชช้จดิชวเฟดิช นเปป็นฉากใน
การถทายทอาภาพยนตรร์ เปยซชงเฉดิงชมืชอ และ อสอู๋เหยรียนเตอะซชนชดิว ทชศนรียภาพภสเขาทรีชสวยงาในฉากภาพยนตรร์ ไดช้ดซงดสด
นชกททองเทรีชยวจอานวนมากใหช้เดดินทางมาชมืชนชม  จดิชวเฟดิช นจซงกลชบมาคซกคชกและมรีชรีวดิตชรีวาอรีกครชต ง (หากตรงกชบวชนเสารร์-
อาทดิตยร์เปลรีชยนเปป็นรถบชสสาธารณะขซตนจดิชวเฟดิช น)   

คกลิ่กำ รยับประทกำนอกำหกำรคกลิ่กำ ณ  ภยัตตกำคกำร ** บตฟเฟรตต์ชกำบบซตปหมกำลรกำสไตลต์ไตต้หวยัน  Mala Yuanyang Hotpot **  
                   Mala Yuanyang Hotpot   รช้านชาบสบทุฟเฟทตร์สไตลร์ไตช้หวชนทรีชมรีจทุดเดทนทรีชนอตาซทุปหมาลทารสเผป็ดรช้อนทรีชมรีสทวนผสมของ

เครมืชองเทศหลากหลายชนดิดและเลมือดเปป็ด และยชงมรีซทุปรสชาตดิอมืชนใหช้เลมือกอรีกมากมาย    พรช้อมก ชบเครมืชองชาบสทรีชมรีใหช้



เลมือกตามใจชอบ ทชตงเนมืตอสชตวร์  ทชตงซรีฟสช้ด  เกรีกยว ลสกชดิตนนานาชนดิด ผชกตทางๆ พรช้อมดช้วยไอศกรรีม Häagen-dazs และ 
Movenpick แบบไมทอชตน ทรีชเลมือกทานไดช้ตามชอบใจ      หลชงอาหารนอาททานเดดินทางสสท ซดืลิ่อหลดินไนทต์มกำรต์เกก็ต ไนทร์
มารร์เกป็ตทรีชมรีขนาดใหญททรีชสทุดในเมมืองไทเป ซซชงแบทงเปป็น 2 โซน คมือ ตลาดอาหารพมืตนเมมืองและตลาดคนเดดิน อาหาร
พมืตนเมมืองทรีชขซตนชมืชอทรีชสทุดของไตช้หวชนคมือ เตช้าหสช้เหมป็น หากใครไปไตช้หวชนแลช้วไมทไดช้ลดิตมลองรสชาตดิของเตช้าหสช้เหมป็น กป็
ถมือวทาไปไมทถซงไตช้หวชน และยชงมรีเครมืชองดมืชมอรีกชนดิดทรีชมรีตช้นก อาเนดิดทรีชไตช้หวชนคมือ ชานมไขทมทุก สทวนตลาดคนเดดินกป็มรี
สดินคช้าหลากหลายชนดิดตชตงแตทราคาถสกถซงราคาปานกลาง มรีทชตงสดินคช้าเสมืตอผช้า รองเทช้า เครมืชองประดชบ โดยทรีชรองเทช้า
ผช้าใบ รองเทช้ากรีฬายรีชหช้อตทางๆจะมรีราคาถสกกวทาเมมืองไทย 

 เขต้กำสบรททลิ่พยัก . TAIPEI FULLERTON HOTEL  EAST  หรดือเททยบเทรกำ 4****  
http://www.taipeifullerton.com.tw/nanjing/

วยันททลิ่สทลิ่           อดิสระใหต้ทรกำนทรองเททลิ่ยวในเมดืองไทเป  1  วยันเตก็ม  
เชต้กำ             บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  

      อดิสระใหต้ทรกำนไดต้ทรองเททลิ่ยวดต้วยตยัวเองใน เมดือง ไทเป  สถกำนททลิ่ทรองเททลิ่ยว และแหลรงชต้อปปดินงททลิ่ไมรควรพลกำดดยังนทน 
- Longshan Temple  วยัดหลงซกำน เปป็นวชดทรีชมรีคนไตช้หวชนนชบถมือเปป็นจอานวนมาก กทอตชตงมาตชตงแตทปรี 1738 แตทยชงดส
ใหมทๆอยสทเลย เพราะเขาดสแลดรีมาก
- Taipei 101  สยัญลยักษณต์ของกรตงไทเป เปดิดใหช้คนขซตนไปชมวดิวรอบเมมืองไทเปจากชชตนดช้านบนไดช้
- Chiang Kai-Shek Memorial Hall อนตสรณต์สถกำนเจทยงไคเชก็คเปป็นทรีชททองเทรีชยวอชนดชบตช้นๆของเมมืองไทเปเลยกป็
วทาไดช้เพราะ มรีการจชดระเบรียบสถานทรีชไดช้ดรี และกป็มรีความสวยงามเปป็นอยทางมาก
- Ximending ซทเหมดินตดิง ยทานชป็อปปดิต งของคนไตช้หวชน เปป็นยทานชช้อปปดิต งทรีชคนไตช้หวชนชอบไปมากทรีชสทุด และซรีเหมดิน
ตดิงกป็ยชงเปป็นยทานทรีชนชกททองเทรีชยวชอบไปมากทรีชสทุดเชทนกชน
- Shi-Da Night Market ถนนคนเดดินซดือตต้กำถนนคนเดดินทรีชอยสทตดิดกชบมหาลชย ซมือตช้า มหาลชยทป็อปเทป็นของไตช้หวชน 
ถนนคนเดดินซมือตช้าจซงเปป็นทรีชๆเดป็กมหาลชยชอบมาเดดินกชน

http://www.taipeifullerton.com.tw/nanjing/


เขต้กำสบรททลิ่พยัก . TAIPEI FULLERTON HOTEL  EAST  หรดือเททยบเทรกำ 4****  
http://www.taipeifullerton.com.tw/nanjing/

วยันททลิ่หต้กำ      อดิสระใหต้ทรกำนทรองเททลิ่ยวในเมดืองไทเป - ไตต้หวยัน - กรตงเทพฯ

เชต้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชต้กำ ณ หต้องอกำหกำรของโรงแรม  
 อดิสระใหช้ททานไดช้ททองเทรีชยวดช้วยตชวเองใน เมดือง ไทเป

12.30 น. ***รถรยับจกำกโรงแรมททลิ่พยัก   พกำทรกำนเดดินทกำงสบรสนกำมบดิน *** 

15.55 น.    เดดินทกำงกลยับ กรตงเทพฯ โดยสกำยกกำรบดิน TIGER AIR  เททลิ่ยวบดินททลิ่   IT 505  (ไมรมทบรดิกกำรอกำหกำรบนเครดืลิ่อง)

18.20 น.    ถซง ทรกำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมดือง โดยสวยัสดดิภกำพ พรต้อมเกก็บควกำมประทยับใจมดิรบต้ลดืม

********************** ขอบคตณทตกทรกำนททลิ่ใชต้บรดิกกำร **********************
www.wonderfulpackage.com 

http://www.wonderfulpackage.com/
http://www.taipeifullerton.com.tw/nanjing/


อยัตรกำครกำบรดิกกำร

กกกำหนดกกำรดดินทกำง
ผบต้ใหญร พยัก

หต้องละ 2 ทรกำน

เดก็ก อกำยต 2-12 ปท พยักเดทลิ่ยว
เพดิลิ่มทรกำนละเดก็กมทเตทยง เดก็กไมรมทเตทยง

07-11 กรกฎกำคม 2560 19,999 19,999 19,999 7,000

11-15 สดิงหกำคม 2560 (วยันแมรแหรงชกำตดิ) 20,999 20,999 20,999 7,000

08-12 กยันยกำยน 2560 19,999 19,999 19,999 7,000

06-10 ตตลกำคม 2560 20,999 20,999 20,999 7,000

20-24 ตตลกำคม 2560 (วยันปดิยะมหกำรกำช) 20,999 20,999 20,999 7,000

หมกำยเหตต : กรตรุ๊ปนทนเรดิลิ่มออกเดดินทกำงททลิ่ 20 ทรกำน  โดยไมรมทหยัวหนต้กำทยัวรต์  มทไกดต์ทต้องถดิลิ่นพบดภกำษกำไทยรอรยับททลิ่ไตต้หวยัน
*** โปรแกรมนทนอกำจมทกกำรเปลทลิ่ยนแปลงหรดือสลยับรกำยกกำรไดต้ตกำมควกำมเหมกำะสมและรกำคกำนทนบรดิษยัทฯขอสงวนสดิทธดิดิ์ในกกำร

เปลทลิ่ยนแปลงรกำคกำตกำมภกำษทนกนกำมยันของสกำยกกำรบดินหกำกมทกกำรเรทยกเกก็บเพดิลิ่มเตดิมจกำกสกำยกกำรบดิน ***

อยัตรกำนทนรวม
 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

อยั  ตรกำนทนไมรรวม
1.    คราดอาเนดินการทอาหนชงสมือเดดินทางหรมือคทาธรรมเนรียมในการยมืชนใบอนทุญาตเขช้า-ออกเมมืองสอาหรชบคนตทางดช้าว
2.    คทาใชช้จทายสทวนตชว อาทดิ คทาโทรศชพทร์, คทาซชกรรีด, คทาเครมืชองดมืชมและอาหารนอกเหนมือจากทรีชระบทุในรายการ



3.    คทาอาหารและเครมืชองดมืชมทรีชสชชงพดิเศษในรช้านอาหาร นอกเหนมือจากทรีชบรดิษชทฯจชดใหช้ ยกเวช้นจะตกลงกชนเปป็นกรณรีพดิเศษ
4.    ครกำทดิปพนยักงกำนขยับรถ ครกำทดิปไกดต์ ทรกำนละ 150 NT /วยัน/คน (ลบกคต้กำ )
5.    คทาภาษรีมสลคทาเพดิชม 7% และคทาภาษรีหชก ณ ทรีชจทาย 3%

เงดืลิ่อนไขกกำรเดดินทกำง
 บรดิษชทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการยกเลดิกการเดดินทางกรณรีมรีผสช้เดดินทางตอชากวทา  20  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 30 วชน
 ชทวงเทศกาล ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 45 วชน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 60 วชน

 คมืนเงดินมชดจอาทชตงหมด


 ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 29-21 วชน
 ชทวงเทศกาล ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 44-30 วชน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 59-45 วชน

 หชกเงดินมชดจอา 50%/ททาน


 ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 20-15 วชน  หชกเงดินมชดจอา 100%/ททาน



 ชทวงเทศกาล ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 29-20 วชน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 44-30 วชน



 ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 14-07 วชน
 ชทวงเทศกาล ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 19-14 วชน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 29-20 วชน

 หชกเงดินคทาทชวรร์ 50%/ททาน



 ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 07-วชนเดดินทาง
 กรณรีตช ตวเครมืชองบดินเปป็นตช ตวราคาพดิเศษ หรมือตช ตวแบบ NON-REFUND
 ชทวงเทศกาล ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 13-วชนเดดินทาง
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลดิกกทอนออกเดดินทาง 19-วชนเดดินทาง

 หชกเงดินคทาทชวรร์ 75%/ททาน
 หชกเงดินคทาทชวรร์ 90%/ททาน
 หชกเงดินคทาทชวรร์ 75%/ททาน
 หชกเงดินคทาทชวรร์ 90%/ททาน

 หากททานยกเลดิกการเดดินทางเงมืชอนไขใดเงมืชอนไขหนซชง แตทททานสามารถหาผสช้เดดินทางมาแทนไดช้ โดยสามารถยมืชนขอวรีซทาไดช้ทชน
ตามกอาหนดเวลา ทางบรดิษชทฯ ขอคดิดคทาใชช้จทายเพดิชม คมือคทาวรีซทา และคทาเปลรีชยนชมืชอตช ตวเครมืชองบดินเททานชตน ทชตงนรีตตช้องไมทอยสทใน
เงมืชอนไขตช ตวทรีชไมทอนทุญาตใหช้เปลรีชยนชมืชอ และไมทอนทุญาตใหช้คมืนบชตรโดยสาร

 หากททานยกเลดิกการเดดินทาง อชนเนมืชองมาจากบทุคคลใดบทุคคลหนซชงในคณะของททานไมทไดช้รชบการพดิจารณาวรีซทาไมทวทาดช้วย
เหตทุผลใด ๆ กป็ตามอชนเปป็นการพดิจารณาจากสถานทสต ซซชงการยกเลดิกเฉพาะบทุคคลหรมือการยกเลดิกพรช้อมก ชนทชตงหมด ใหช้ถมือ
เปป็นการยกเลดิกตามเงมืชอนไขของวชนเวลาทรีชยกเลดิกดชงกลทาวขช้างตช้น ในกรณรีทรีชททานไมทแนทใจวทาจะไดช้รชบการพดิจารณาอนทุมชตดิวรีซทา
จากทางสถานทสต ทางบรดิษชทฯขอแนะนอาใหช้ททานยมืชนวรีซทาแบบเดรีชยว ซซชงจะรสช้ผลเรป็วกวทาการยมืชนวรีซทาแบบกรทุรุ๊ป

กกำรขอเปลทลิ่ยนแปลงวยันเดดินทกำง
 หากผสช้เดดินทางมรีความประสงคร์จะขอเปลรีชยนแปลงวชนเดดินทาง สามารถทอาไดช้โดยไมทเสรียคทาใชช้จทาย ตามเงมืชอนไข ดชงนรีต

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

ตลอดเดมือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดมือนตทุลาคม)

ตยัจั๋วเครดืลิ่องบดิน
 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 กรทุณาตรวจสอบกชบเจช้าหนช้า
ทรีชฯ เพมืชอยมืนยชน ในกรณรีทรีชตช ตวเครมืชองบดินสามารถ ทอา REFUND ไดช้หรมือไมทกทอนทรีชททานจะชอาระเงดินคทาทชวรร์สทวนทรีชเหลมือ

ครกำธรรมเนทยมนกนกำมยันเชดืนอเพลดิงและครกำประกยันวดินกำศภยัยทกำงอกำกกำศ
 คดิดตามอชตราทรีชทางสายการบดินปรชบคทาธรรมเนรียม ณ วชนทรีชลทาสทุดทรีชมรีการปรชบคทาธรรมเนรียม
 หากสายการบดินมรีการปรชบขซตนราคาในภายหลชง ถมือเปป็นคทาทชวรร์สทวนเพดิชมทรีชทางบรดิษชทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการเรรียกเกป็บตามความ

เปป็นจรดิง ณ วชนทรีชออกตช ตว



โรงแรมและหต้องพยัก
 หช้องพชกในโรงแรมเปป็นแบบหช้องพชกคสท (Twin / Double) ในกรณรีทรีชททานมรีความประสงคร์จะพชกแบบ 3 ททาน / 3 เตรียง (Triple Room)

ขซตนอยสทกชบขช้อจอากชดของหช้องพชกและการวางรสปแบบของหช้องพชกของแตทละโรงแรม ซซชงมชกมรีความแตกตทางกชน ซซชงอาจจะทอาใหช้ททาน
ไมทไดช้หช้องตดิดกชนตามทรีชตช้องการ

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

กระเปย๋กำและสยัมภกำระเดดินทกำง
 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
เพดืลิ่อเปก็นกกำรกระชยับควกำมสยัมพยันธต์ระหวรกำงสกำธกำรณรยัฐจทน   (  ไตต้หวยัน  )   กยับประเทศไทย และสรงเสรดิมกกำร

แลกเปลทลิ่ยนระหวรกำงประชกำชนไตต้หวยันกยับไทย สกำธกำรณรยัฐจทน   (  ไตต้หวยัน  )   จซงยกเวต้นกกำรตรวจลงตรกำ   (  วทซรกำ  )   เขต้กำ
ไตต้หวยันใหต้กยับคนไทย โดยมทผลบยังคยับทดลองใชต้ในวยันททลิ่   1   สดิงหกำคม พ  .  ศ  . 2559    ถซง วยันททลิ่   31   กรกฎกำคม พ  .  ศ  .
2561   เปก็นเวลกำ   2    ปท โดยสกำมกำรถพกกำนยักในไตต้หวยันไดต้   30   วยัน รกำยละเอทยดททลิ่เกทลิ่ยวขต้องจะประกกำศใหต้ทรกำบตรอไป

**รบกวนทตกทรกำนกรตณกำเตรทยมครกำทรดิปไกดต์และคนขยับรถ  รวม 600 NT /คน ***


