
ฟนนัร//ถถ กกกำหนดเดดินทกำง : สดิงหกำคม - ธธันวกำคม 2560

WONDERFUL TAIWAN
   ลล่องเรรือทะเลสกำบสสรดิยธันจธันทรกำ -อสทยกำนหดินเหยย๋หลดิลิ่ว

หมมล่บบ้กำนโบรกำณจดิลิ่วเฟดิลิ่น - อดิสระทล่องเททลิ่ยวในไทเป
5 วธัน 4 ครืน

  Highlight
 WonderfulPackage ชวนคสณบดินลธัดฟบ้กำสมล่ เกกำะไตบ้หวธัน  ดบ้วยสกำยกกำรบดิน  TIGER AIR 
 ลล่องเรรือชมควกำมงกำมของทะเลสกำบสสรดิยธัน จธันทรกำ ซซลิ่งมททดิวทธัศนน์รกำวกธับภกำพวกำดพมล่กธันจทน
 กรกำบไหวบ้สดิลิ่งศธักดดิดิ์สดิทธดิดิ์ ศกำสดกำขงจรืลิ่อ เทพเจบ้กำกวนอม เทพเจบ้กำแหล่งปธัญญกำและควกำมซรืลิ่อสธัตยน์
 ชรืลิ่นชมสดิลิ่งมหธัศจรรยน์ทกำงธรรมชกำตดิททลิ่วนอสทยกำนหดินเหยล่หลดิว
 เยรือนหมมล่บบ้กำนโบรกำณจดิลิ่วเฟดิลิ่น หมสล่บบ้กำนเกล่กำแกล่ของไตบ้หวธัง และชบ้อปปดิปิ้งตลกำดเกล่กำแกเลรืองชรืลิ่อ
 ชบ้อปปดิปิ้งยล่กำนดธัง.... ซรืลิ่อหลดินไนทน์มกำรน์เกก็ต  แหลล่งรวมแฟชธัลิ่นชธัปิ้นนกกำของไตบ้หวธัน
 มทเวลกำอดิสระ ใหบ้ทล่กำนไดบ้ทล่องเททลิ่ยวเมรืองไทเปดบ้วยตธัวเอง

รกำคกำเรดิลิ่มตบ้น

บกำท/ทล่กำน
17,999.-



วธันแรก        ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมรืองกรสงเทพฯ  -  ไตบ้หวธัน  
17.00 น. คณะพรบ้อมกธัน ณ ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมรือง อกำคกำร 1 ผมบ้โดยสกำรขกำออก ชธัปิ้น 3 สกำยกกำรบดิน TIGER  AIR 

โดยมทเจบ้กำหนบ้กำททลิ่ของบรดิษธัทฯ คอยตบ้อนรธับและอกกำนวยควกำมสะดวกดบ้กำนเอกสกำร
19.20 น.      ออกเดดินทกำงสมล่ประเทศไตบ้หวธันโดยสกำยกกำรบดิน  TIGER AIR  เททลิ่ยวบดินททลิ่  IT 506  (ไมล่มทบรดิกกำรอกำหกำรบนเครรืลิ่อง)
00.25 น.     ถซง ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิเถกำหยวน เมรืองเถกำหยวน  หลธังผล่กำนพดิธทกกำรตรวจคนเขบ้กำเมรือง และศสลกกำกรเรทยบรบ้อย

แลบ้ว  นกกำทล่กำนออกเดดินทกำงสมล่ททลิ่พธัก โรงแรมบรดิเวณสนกำมบดิน  
                   เขบ้กำสมล่ททลิ่พธัก ...CITY SUITES GATEWAY HOTEL  หรรือเททยบเทล่กำ 
วธันททลิ่สอง     หนกำนโถว - ลล่องเรรือสสรดิยธันจธันทรกำ - วธัดพระถธังซธัมจธัจั๋ง -วธัดบสย๋นบมบ้ - รบ้กำนชกำ - ไทจง - ฝงเจทลิ่ยไนทน์มกำรน์เกก็ต 

เชบ้กำ           บรดิกกำรอกำหกำรเชบ้กำ ณ หบ้องอกำหกำรของโรงแรม  
พาททุกททานเดถนทางสสท เมรืองหนกำนโถว ใชช้เวลาเดถนทางประมาณ 2  ชนั ชวโมง พาททุกททาน ลล่องเรรือชม ทะเลสกำบสสรดิยธัน
จธันทรกำ  ซซชงไดช้รนับการกลทาวขานวทางดงามราวกนับภาพวาด เปรรียบเสมมือน“สวถสเซอรร์แลนดร์แหทงไตช้หวนัน ”
ทะเลสาบสทุรถยนันจนันทรา ตนัตงอยสทในเขตออาเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตช้หวนัน เปป็นทะเลสาบธรรมชาตถทรีช
ใหญททรีชสทุดของไตช้หวนันอยสทเหนมือระดนับนอตาทะเล 760 เมตร มรีเนมืตอทรีช 900 เฮคตารร์ มรีเกาะทรีชมรีชมืชอวทา กวง หวา เตทา ซซชง
เปป็นเกาะทรีชเลป็กตนัตงอยสทกลางทะเลสาบ ดช้านทถศเหนมือของทะเลสาบมรีรสปทรงคลช้ายพระอาทถตยร์ สทวนดช้านทถศใตช้นนัตนมรี
รสปทรงคลช้ายพระจนันทรร์เสรีต ยว จซงถสกขนานนามวทา ทะเลสาบสทุรถยนันจนันทรา เนมืชองจากเปป็นทะเลสาบทรีชอยส ทบนเทมือกเขา
ทรีชมรีนอตาใสสะอาด ทอาใหช้สถานทรีชแหทงนรีตมรีผสช้คนนถยมมาททองเทรีชยวพนักผทอน มรีบรถการลทองเรมือชมทะเลสาบซซชงเปป็นทรีชนถยม
ของนนักททองเทรีชยว มรีรรีสอรร์ทและโรงแรมตนัตงอยสทรถมทะเลสาบหลายแหทง หนซชงในนนัตนเคยเปป็นบช้านพนักตากอากาศของ
ประธานาธถบดรีเจรียงไคเชป็ก และมาดามซทงผสช้เปป็นภรรยา แตทปนัจจทุบนันไดช้สรช้างเปป็นโรงแรมหรสไวช้บรถการนนักททองเทรีชยว
นอกจากนรีต ยนังมรีแหลทงชช้อปปถต งรวมตนัวอยสทบรถเวณททาเรมืออรีกดช้วย  นอาททานนมนัสการอนัฐถของ พระถธังซกกำจธัจั๋ง  ทรีชไดช้อนัญเชถญ
อนัฐถธาตทุกลนับมาทรีช วธัดเสวทยนกวง(วธัดพระถธังซกกำจธัจั๋ง) เมมืชอปรี ค.ศ.1965 

เททลิ่ยง           รธับประทกำนอกำหกำรกลกำงวธัน  ณ  ภธัตตกำคกำร  
จากนนัตนนอาททานกราบไหวช้สถชงศนักดถด สถทธถด ทรีช วธัดบสย๋นบมบ้ ซซชงหมายถซงศาสดาขงจมืชอเทพเจช้าแหทงปนัญญา และเทพกวนอส
เทพเจช้าแหทงความซมืชอสนัตยร์ รวมถซงสถงโตหถนอทอน 2 ตนัวทรีชตนัตงอยสทหนช้าวนัด ซซชงมรีมสลคทาถซงตนัวละ 1 ลช้านเหรรียญไตช้หวนัน
และนอาททานนมนัสการ ศกำลเจบ้กำขงจรืปิ้อ และ ศกำลเจบ้กำกวนอม  ซซชงถมือเปป็นเทพเจช้าแหทงปนัญญาและเทพเจช้าแหทงความ
ซมืชอสนัตยร์ จากนนัตนพาททุกททานชดิมชกำอมล่หลง ชาทรีชมรีชมืชอเสรียงของเกาะไตช้หวนัน และปลสกมากในเมมืองหนานโถวจากนนัตน
พาททานเดถนทางสสทเมมืองไทจง    

คกลิ่กำ รธับประทกำนอกำหกำรคกลิ่กำ ณ  ภธัตตกำคกำร  เมนมสสกทปิ้ไตบ้หวธัน   จากนนัตนอถสระชช้อปปถต ง ตลกำดฝงเจทยไนทน์มกำเกก็ต  ตลาด
นนัดกลางคมืนทรีชมรีชมืชอเสรียงของเมมืองไทจง  ใหช้ททานไดช้อถสระกนับการชช้อปปถต ง เลมือกซมืตอสถชงของทรีชถสกใจ ททานทรีชชมืชนชอบ
รองเทช้า ONITSUKA TIGER พลาดไมทไดช้ทรีชนรีชราคาถสกกวทาเมมืองไทยแนทนอน   



                    เขบ้กำสมล่ททลิ่พธัก .. TAIZHONG HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรรือเททยบเทล่กำ 
วธันททลิ่สกำม          ไทเป – อสทยกำนหดินเหยย๋หลดิลิ่ว – หมสล่บบ้กำนโบรกำณจดิลิ่วเฟดิลิ่น –พกำยสธับปะรด- ซรืลิ่อหลดินไนทน์มกำรน์เกก็ต

เชบ้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชบ้กำ ณ หบ้องอกำหกำรของโรงแรม  
หลนังอาหารนอาททานเดถนทางกลนับสสท  เมรืองไทเป จากนนัตนนอาททุกททานเดถนทางสสท อสทยกำนหดินเหยย๋หลดิลิ่ว อทุทยานแหทงนรีต ตนัตง
อยสททางสทวนเหนมือสทุดของเกาะไตช้หวนัน มรีลนักษณะพมืตนทรีชเปป็นแหลมยมืชนไปในทะเล การเซาะกรทอนของนนัตาทะเลและ
ลมทะเล ทอาใหช้เกถดโขดหถนงอกเปป็นรสปรทางลนักษณะตทางๆ นทาตมืชนตาทรีเดรียว โดยเฉพาะหถนรสปพระเศรียรราชถนรี ซซชง
มรีชมืชอเสรียงโดทงดนังไปทนั ชวโลก 

เททลิ่ยง  รธับประทกำนอกำหกำรกลกำงวธัน  ณ  ภธัตตกำคกำร 
บล่กำย  จากนนัตนนอาททานสสท  หมมล่บบ้กำนโบรกำณจดิลิ่วเฟดิลิ่น  ซซชงเปป็นแหลทงเหมมืองทองทรีชมรีชมืชอเสรียงตนัต งแตทสมนัยกษนัตรถยร์กวงสวรีต  แหทง

ราชวงศร์ชถง มรีนนักขทุดทองจอานวนมากพากนันมาขทุดทองทรีชนรีช การโหมขทุดทองและแรทธาตทุตทางๆ ทอาใหช้จอานวนแรทลดลง
อยทางนทาใจหาย ผสช้คนพากนันอพยพยช้ายออกไปเหลมือทถตงไวช้เพรียงแตทความทรงจอา กระทนั ชงมรีการใชช้จถชวเฟถช นเปป็นฉากใน
การถทายทอาภาพยนตรร์ เปยซนังเฉถงชมืชอ และ อสอู๋เหยรียนเตอะซนันชถว ทนัศนรียภาพภสเขาทรีชสวยงาในฉากภาพยนตรร์ ไดช้ดซงดสด
นนักททองเทรีชยวจอานวนมากใหช้เดถนทางมาชมืชนชม  จถชวเฟถช นจซงกลนับมาคซกคนักและมรีชรีวถตชรีวาอรีกครนัต ง (หากตรงกนับวนัน
เสารร์-อาทถตยร์เปลรีชยนเปป็นรถบนัสสาธารณะขซตนจถชวเฟถช น)   จากนนัตนใหช้ททุกททานอถสระเลมือกชถมเลมือกชช้อปปถต งขนมของฝาก
ทรีชขซตนชมืชอของไตช้หวนัน  ไมทวทาจะเปป็น พายเคช้กสนับปะรด  ทช้อฟฟรีชนมรสเลถศ ขนมโมจถสสตรดนัตงเดถมไตช้หวนัน

คกลิ่กำ  อดิสระอกำหกำรคกลิ่กำ ณ  ซรืลิ่อหลดินไนทน์มกำรน์เกก็ต ไนทร์มารร์เกป็ตทรีชมรีขนาดใหญททรีชสทุดในเมมืองไทเป ซซชงแบทงเปป็น 2 โซน
คมือ ตลาดอาหารพมืตนเมมืองและตลาดคนเดถน อาหารพมืตนเมมืองทรีชขซตนชมืชอทรีชสทุดของไตช้หวนันคมือ เตช้าหสช้เหมป็น หากใครไป
ไตช้หวนันแลช้วไมทไดช้ลถตมลองรสชาตถของเตช้าหสช้เหมป็น กป็ถมือวทาไปไมทถซงไตช้หวนัน และยนังมรีเครมืชองดมืชมอรีกชนถดทรีชมรีตช้นก อาเนถด
ทรีชไตช้หวนันคมือ ชานมไขทมทุก สทวนตลาดคนเดถนกป็มรีสถนคช้าหลากหลายชนถดตนัตงแตทราคาถสกถซงราคาปานกลาง มรีทนัตงสถนคช้า
เสมืตอผช้า รองเทช้า เครมืชองประดนับ โดยทรีชรองเทช้าผช้าใบ รองเทช้ากรีฬายรีชหช้อตทางๆจะมรีราคาถสกกวทาเมมืองไทย 
  เขบ้กำสมล่ททลิ่พธัก  CITY HOTEL TAIPEI   หรรือเททยบเทล่กำ    http://www.cityhotel.com.tw/    

วธันททลิ่สทลิ่           อดิสระใหบ้ทล่กำนทล่องเททลิ่ยวในเมรืองไทเป 1 วธันเตก็ม  
เชบ้กำ             บรดิกกำรอกำหกำรเชบ้กำ ณ หบ้องอกำหกำรของโรงแรม  

      อดิสระใหบ้ทล่กำนไดบ้ทล่องเททลิ่ยวดบ้วยตธัวเองใน เมรือง ไทเป  สถกำนททลิ่ทล่องเททลิ่ยว และแหลล่งชบ้อปปดิปิ้งททลิ่ไมล่ควรพลกำดดธังนทปิ้ 
- Longshan Temple  วธัดหลงซกำน เปป็นวนัดทรีชมรีคนไตช้หวนันนนับถมือเปป็นจอานวนมาก กทอตนัตงมาตนัตงแตทปรี 1738 แตทยนังดส
ใหมทๆอยสทเลย เพราะเขาดสแลดรีมาก
- Taipei 101  สธัญลธักษณน์ของกรสงไทเป เปถดใหช้คนขซตนไปชมวถวรอบเมมืองไทเปจากชนัตนดช้านบนไดช้
- Chiang Kai-Shek Memorial Hall อนสสรณน์สถกำนเจทยงไคเชก็คเปป็นทรีชททองเทรีชยวอนันดนับตช้นๆของเมมืองไทเปเลยกป็
วทาไดช้เพราะ มรีการจนัดระเบรียบสถานทรีชไดช้ดรี และกป็มรีความสวยงามเปป็นอยทางมาก



- Ximending ซทเหมดินตดิง ยทานชป็อปปถต งของคนไตช้หวนัน เปป็นยทานชช้อปปถต งทรีชคนไตช้หวนันชอบไปมากทรีชสทุด และซรีเห
มถนตถงกป็ยนังเปป็นยทานทรีชนนักททองเทรีชยวชอบไปมากทรีชสทุดเชทนกนัน
- Shi-Da Night Market ถนนคนเดดินซรือตบ้กำถนนคนเดดินทรีชอยสทตถดกนับมหาลนัย ซมือตช้า มหาลนัยทป็อปเทป็นของไตช้หวนัน 
ถนนคนเดถนซมือตช้าจซงเปป็นทรีชๆเดป็กมหาลนัยชอบมาเดถนกนัน
เขบ้กำสมล่ททลิ่พธัก  CITY HOTEL TAIPEI   หรรือเททยบเทล่กำ    http://www.cityhotel.com.tw/  

วธันททลิ่หบ้กำ        อดิสระใหบ้ทล่กำนทล่องเททลิ่ยวในเมรืองไทเป  - ไตบ้หวธัน - กรสงเทพฯ
เชบ้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชบ้กำ ณ หบ้องอกำหกำรของโรงแรม  

 อถสระใหช้ททานไดช้ททองเทรีชยวดช้วยตนัวเองใน เมรือง ไทเป
12.30 น. ***รถรธับจกำกโรงแรมททลิ่พธัก   พกำทล่กำนเดดินทกำงสมล่สนกำมบดิน  *** 
15.55 น.    เดดินทกำงกลธับ กรสงเทพฯ โดยสกำยกกำรบดิน TIGER AIR  เททลิ่ยวบดินททลิ่   IT 505  (ไมล่มทบรดิกกำรอกำหกำรบนเครรืลิ่อง)
18.20 น.    ถซง ทล่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิดอนเมรือง โดยสวธัสดดิภกำพ พรบ้อมเกก็บควกำมประทธับใจมดิรมบ้ลรืม

********************** ขอบคสณทสกทล่กำนททลิ่ใชบ้บรดิกกำร **********************
www.wonderfulpackage.com 

อธัตรกำคล่กำบรดิกกำร

กกกำหนดกกำรดดินทกำง
ผมบ้ใหญล่ พธัก

หบ้องละ 2 ทล่กำน

เดก็ก อกำยส 2-12 ปท พธักเดทลิ่ยว
เพดิลิ่มทล่กำนละเดก็กมทเตทยง เดก็กไมล่มทเตทยง

11-15 สดิงหกำคม 2560 (วธันแมล่แหล่งชกำตดิ) 18,999 18,999 18,999 5,500
08-12 กธันยกำยน 2560 17,999 17,999 17,999 5,500
06-10 ตสลกำคม 2560 18,999 18,999 18,999 5,500

20-24 ตสลกำคม 2560 (วธันปดิยะมหกำรกำช) 18,999 18,999 18,999 5,500
15-19 พฤศจดิกกำยน 2560 18,999 18,999 18,999 5,500

07-11 ธธันวกำคม 2560(วธันรธัฐธรรมนมญ) 19,999 19,999 19,999 5,500
หมกำยเหตส : กรสรุ๊ปนทปิ้เรดิลิ่มออกเดดินทกำงททลิ่ 20 ทล่กำน  โดยไมล่มทหธัวหนบ้กำทธัวรน์  มทไกดน์ทบ้องถดิลิ่นพมดภกำษกำไทยรอรธับททลิ่ไตบ้หวธัน 
*** โปรแกรมนทปิ้อกำจมทกกำรเปลทลิ่ยนแปลงหรรือสลธับรกำยกกำรไดบ้ตกำมควกำมเหมกำะสมและรกำคกำนทปิ้บรดิษธัทฯขอสงวนสดิทธดิดิ์ในกกำรเปลทลิ่ยนแปลง

รกำคกำตกำมภกำษทนกปิ้กำมธันของสกำยกกำรบดินหกำกมทกกำรเรทยกเกก็บเพดิลิ่มเตดิมจกำกสกำยกกำรบดิน ***

http://www.wonderfulpackage.com/


อธัตรกำนทปิ้รวม
 คทาตนั ตวเครมืชองบถนไป – กลนับ (ททานตช้องเดถนทางไปกลนับพรช้อมกรทุรุ๊ปเททานนัตน) เสช้นทางกรทุงเทพฯ – ไตช้หวนัน– กรทุงเทพฯ
 คทาภาษรีสนามบถนและคทาภาษรีนอตามนันตามรายการทนัวรร์บรถษนัทฯ หากทางสายการบถนมรีการเรรียกเกป็บเพถชมจากวนันดนังกลทาว  

 ทางบรถษนัทฯขอสงวนสถทธถด ในการเรรียกเกป็บจากททานตามความเปป็นจรถง  
 คทานอตาหนนักกระเปอู๋า 20  กถโลกรนัม
 คทาเขช้าชมสถานทรีชตทางๆตามระบทุไวช้ในรายการ(ไมทสามารถคมืนเปป็นเงถนไดช้เนมืชองจากบรถษนัทฯตช้องจองและซมืตอตนั ตวลทวงหนช้า)
 โรงแรมทรีชพนักตามระบทุหรมือเทรียบเททาในระดนับเดรียวกนัน (หช้องละ 2 ททาน)
 คทาอาหารตามทรีชระบทุไวช้ในรายการ
 คทารถปรนับอากาศนอาเทรีชยวตามระบทุไวช้ในรายการ ตามกฎหมายไมทอนทุญาตใหช้ขนับรถเกถน 10  ช.ม. / วนัน
  คทาประกนันอทุบนัตถเหตทุในการเดถนทาง วงเงถนททานละ 1,000,000 บาท

อธั  ตรกำนทปิ้ไมล่รวม
1.    คล่าดอาเนถนการทอาหนนังสมือเดถนทางหรมือคทาธรรมเนรียมในการยมืชนใบอนทุญาตเขช้า-ออกเมมืองสอาหรนับคนตทางดช้าว
2.    คทาใชช้จทายสทวนตนัว อาทถ คทาโทรศนัพทร์, คทาซนักรรีด, คทาเครมืชองดมืชมและอาหารนอกเหนมือจากทรีชระบทุในรายการ
3.    คทาอาหารและเครมืชองดมืชมทรีชสนัชงพถเศษในรช้านอาหาร นอกเหนมือจากทรีชบรถษนัทฯจนัดใหช้ ยกเวช้นจะตกลงกนันเปป็นกรณรีพถเศษ
4.    คล่กำทดิปพนธักงกำนขธับรถ คล่กำทดิปไกดน์ ทล่กำนละ 150 NT /วธัน/คน (ลมกคบ้กำ )
5.    คทาภาษรีมสลคทาเพถชม 7% และคทาภาษรีหนัก ณ ทรีชจทาย 3%

เงรืลิ่อนไขกกำรเดดินทกำง
 บรถษนัทฯ ขอสงวนสถทธถด ในการยกเลถกการเดถนทางกรณรีมรีผสช้เดถนทางตอชากวทา  20  คน โดยจะแจช้งใหช้ผสช้เดถนทางทราบลทวงหนช้ากทอน 15 

วนัน  หากจอานวนผสช้เดถนทางไมทครบแลช้วผสช้เดถนทางตช้องการเดถนทางอาจมรีการปรนับราคาโดยจะแจช้งใหช้ทราบลทวงหนช้า
 บรถษนัทฯ ขอสงวนสถทธถด ในการปรนับเปลรีชยนโปรแกรมเพมืชอความเหมาะสมโดยมถตช้องแจช้งลทวงหนช้า สาเหตทุอนันเนมืชองมาจากการลทาชช้า

ของสายการบถน, การนนัดหยทุดงาน, ภนัยธรรมชาตถ, การกทอวถนาศภนัย, การกทอจลาจล, อทุบนัตถเหตทุ ฯลฯ โดยจะคอานซงถซงผลประโยชนร์
ของผสช้เดถนทางเปป็นสอาคนัญ

 บรถษนัทฯ จะไมทรนับผถดชอบคทาใชช้จทายทรีชเกถดขซตน หากททานถสกปฏถเสธการเขช้าเมมือง อนันเนมืชองจากการกระทอาทรีชสทอไปในทางผถด กฎหมาย
หรมือการหลบหนรีเขช้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงถนคทาทนัวรร์ทรีชชอาระมาแลช้ว

 บรถษนัทฯ ขอสงวนสถทธถด ในการยกเลถกการเดถนทางในกรณรีทรีชเกถดภนัยพถบนัตถทางธรรมชาตถ อาทถ สซนามถ แผทนดถนไหว ภสเขาไฟระเบถด 
อทุทกภนัย วาตภนัย ฯลฯ อนันนอกเหนมือจากการควบคทุมของบรถษนัทฯ โดยทางบรถษนัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชช้จทายทรีชเกถดขซตนตามจรถง
เททานนัตน เชทน คทามนัดจอาตนั ตวเครมืชองบถน, คทาวรีซทาในกรณรีทรีชยมืชนวรีซทาแลช้ว และคทาวางมนัดจอาหช้องพนัก ฯลฯ

กกำรยกเลดิก
 ยกเลถกกทอนออกเดถนทาง 31 วนัน  คมืนเงถนมนัดจอาทนัตงหมด
 ยกเลถกกทอนออกเดถนทาง 30 - 15 วนัน  หนักเงถนคทาทนัวรร์ 50%
 ยกเลถกกทอนออกเดถนทาง 14 - 7 วนัน  หนักเงถนคทาทนัวรร์ 100%
 กรณรียกเลถกการเดถนทางหลนังจากออกตนั ตวเครมืชองบถนแลช้ว หากเปป็นตนั ตวทรีชสามารถทอา Refund ไดช้ ผสช้เดถนทางตช้องรอเงถนคทา Refund



ตามระบบและเงมืชอนไขของสายการบถนเททานนัตน (ประมาณ 3 เดมือน)
 หากททานยกเลถกการเดถนทางเงมืชอนไขใดเงมืชอนไขหนซชง แตทททานสามารถหาผสช้เดถนทางมาแทนไดช้ โดยสามารถยมืชนขอวรีซทาไดช้ทนัน

ตามกอาหนดเวลา ทางบรถษนัทฯ ขอคถดคทาใชช้จทายเพถชม คมือคทาวรีซทา และคทาเปลรีชยนชมืชอตนั ตวเครมืชองบถนเททานนัตน ทนัตงนรีตตช้องไมทอยสทใน
เงมืชอนไขตนั ตวทรีชไมทอนทุญาตใหช้เปลรีชยนชมืชอ และไมทอนทุญาตใหช้คมืนบนัตรโดยสาร

 หากททานยกเลถกการเดถนทาง อนันเนมืชองมาจากบทุคคลใดบทุคคลหนซชงในคณะของททานไมทไดช้รนับการพถจารณาวรีซทาไมทวทาดช้วย
เหตทุผลใด ๆ กป็ตามอนันเปป็นการพถจารณาจากสถานฑสต ซซชงการยกเลถกเฉพาะบทุคคลหรมือการยกเลถกพรช้อมก นันทนัตงหมด ใหช้ถมือ
เปป็นการยกเลถกตามเงมืชอนไขของวนันเวลาทรีชยกเลถกดนังกลทาวขช้างตช้น

กกำรชกกำระเงดิน
 สทงใบจองทนัวรร์และชอาระเงถนมนัดจอาภายใน 3 วนันนนับจากวนันทรีชจอง เงถนมนัดจอาถมือเปป็นการยมืนยนันการจองของททาน

1. ยทุโรป  ททานละ 25,000 บาท
2. ญรีชปทุทน ออสเตรเลรีย นถวซรีแลนดร์  ไตช้หวนัน  ททานละ 10,000 บาท
3. ฮทองกง เกาหลรี เวรียดนาม สถงคโปรร์ พมทา จรีน ททานละ 5,000 บาท

 ชอาระคทาทนัวรร์สทวนทรีชเหลมือทนัตงหมดลทวงหนช้า 14 วนันกทอนเดถนทาง
 ชทวงเทศกาล หรมือ High Season (เทศกาลปรีใหมท ตรทุษจรีน ตลอดเดมือนเมษายน วนันแรงงาน และตลอดเดมือนตทุลาคม ตช้องชอาระลทวง

หนช้า 21 วนันกทอนการเดถนทาง
 หากททานไมทชอาระเงถนสทวนทรีชเหลมือตามกอาหนดวนันดนังกลทาว ทางบรถษนัทฯ ถมือวทาททานยกเลถกการเดถนทางโดยไมทมรีเงมืชอนไข และขอ

สงวนสถทธถด ในการคมืนเงถนตามเงมืชอนไขการยกเลถก

กกำรขอเปลทลิ่ยนแปลงวธันเดดินทกำง
 หากผสช้เดถนทางมรีความประสงคร์จะขอเปลรีชยนแปลงวนันเดถนทาง สามารถทอาไดช้โดยไมทเสรียคทาใชช้จทาย ตามเงมืชอนไข ดนังนรีต

1. ลทวงหนช้ากทอนการเดถนทาง 21 วนัน ในชทวงปกตถ
2. ลทวงหนช้ากทอนการเดถนทาง 30 วนัน กทอนการเดถนทางในชทวงเทศกาลหรมือ HIGH SEASON (เทศกาลปรีใหมท, ตรทุษจรีน,

ตลอดเดมือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดมือนตทุลาคม)
ตธัจั๋วเครรืลิ่องบดิน
 ในการเดถนทางเปป็นหมสทคณะ  ผสช้โดยสารจะตช้องเดถนทางไป - กลนับพรช้อมกนัน หากตช้องการเลมืชอนวนันเดถนทางกลนับ ททานจะตช้องชอาระ

คทาใชช้จทายสทวนตทางทรีชสายการบถนเรรียกเกป็บ และการจนัดทรีชนนั ชงของกรทุรุ๊ป เปป็นไปโดยสายการบถนเปป็น ผสช้ก อาหนด ซซชงทางบรถษนัทฯ ไมท
สามารถเขช้าไปแทรกแซงไดช้ และในกรณรียกเลถกการเดถนทาง ถช้าทางบรถษนัทฯ ไดช้ ดอาเนถนการออกตนั ตวเครมืชองบถนไปแลช้ว ผสช้เดถนทาง
ตช้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบถนเททานนัตน และหาก ททานไมทแนทใจในวนันเดถนทางดนังกลทาว กรทุณาตรวจสอบกนับเจช้าหนช้า
ทรีชฯ เพมืชอยมืนยนัน ในกรณรีทรีชตนั ตวเครมืชองบถนสามารถ ทอา REFUND ไดช้หรมือไมทกทอนทรีชททานจะชอาระเงถนคทาทนัวรร์สทวนทรีชเหลมือ

คล่กำธรรมเนทยมนกปิ้กำมธันเชรืปิ้อเพลดิงและคล่กำประกธันวดินกำศภธัยทกำงอกำกกำศ
 คถดตามอนัตราทรีชทางสายการบถนปรนับคทาธรรมเนรียม ณ วนันทรีชลทาสทุดทรีชมรีการปรนับคทาธรรมเนรียม
 หากสายการบถนมรีการปรนับขซตนราคาในภายหลนัง ถมือเปป็นคทาทนัวรร์สทวนเพถชมทรีชทางบรถษนัทฯ ขอสงวนสถทธถด ในการเรรียกเกป็บตามความ

เปป็นจรถง ณ วนันทรีชออกตนั ตว



โรงแรมและหบ้องพธัก
 หช้องพนักในโรงแรมเปป็นแบบหช้องพนักคสท (Twin / Double) ในกรณรีทรีชททานมรีความประสงคร์จะพนักแบบ 3 ททาน / 3 เตรียง (Triple 

Room) ขซตนอยสทกนับขช้อจอากนัดของหช้องพนักและการวางรสปแบบของหช้องพนักของแตทละโรงแรม ซซชงมนักมรีความแตกตทางกนัน ซซชงอาจจะ
ทอาใหช้ททานไมทไดช้หช้องตถดกนันตามทรีชตช้องการ

 ในกรณรีทรีชมรีการจนัดประชทุมนานาชาตถ (Trade Fair) เปป็นผลใหช้คทาโรงแรมสสงขซตน 3-4 เททาตนัว บรถษนัทฯ ขอ สงวนสถทธถด  ในการปรนับ
เปลรีชยน หรมือยช้ายเมมืองเพมืชอใหช้เกถดความเหมาะสม

กระเปย๋กำและสธัมภกำระเดดินทกำง
 นอตาหนนักกระเปอู๋าและสนัมภาระเดถนทาง สายการบถนอนทุญาตใหช้บรรททุกใตช้ทช้องเครมืชองบถนคมือ 15 กถโลกรนัม (สอาหรนับผสช้โดยสารชนัตน

ประหยนัด) หากสนัมภาระมรีนอตาหนนักเกถน สายการบถนมรีสถทธถด เรรียกเกป็บคทาระวางนอตาหนนักเพถชมไดช้
 กระเปอู๋าสนัมภาระทรีชทางสายการบถนอนทุญาตใหช้นอาขซตนเครมืชองไดช้ ตช้องมรีนอตาหนนักไมทเกถน 7 กถโลกรนัม และ มรีความกวช้าง+ยาว+สสง ไมท

เกถน 115 เซนตถเมตร หรมือ 25 เซนตถเมตร (9.75 นถตว) x 56 เซนตถเมตร (21.5 นถตว) x 46 เซนตถเมตร (18 นถตว)
 ในบางรายการทนัวรร์ ทรีชตช้องมรีบถนดช้วยสายการบถนภายในประเทศ นอตาหนนักของกระเปอู๋าอาจจะถสกก อาหนดใหช้ตอชากวทามาตรฐานไดช้ 

ทนัตงนรีตขซตนอยสทกนับขช้อกอาหนดของแตทละสายการบถน ซซชงผสช้เดถนทางตช้องเปป็นผสช้รนับผถดชอบคทาใชช้จทายเอง
เพรืลิ่อเปก็นกกำรกระชธับควกำมสธัมพธันธน์ระหวล่กำงสกำธกำรณรธัฐจทน     (  ไตบ้หวธัน  )   กธับประเทศไทย     และสล่งเสรดิมกกำร

แลกเปลทลิ่ยนระหวล่กำงประชกำชนไตบ้หวธันกธับไทย     สกำธกำรณรธัฐจทน     (  ไตบ้หวธัน  )   จซงยกเวบ้นกกำรตรวจลงตรกำ     (  วทซล่กำ  )   เขบ้กำ
ไตบ้หวธันใหบ้กธับคนไทย     โดยมทผลบธังคธับทดลองใชบ้ในวธันททลิ่     1   สดิงหกำคม     พ  .  ศ  . 2559    ถซง     วธันททลิ่     31   กรกฎกำคม     พ  .  ศ  .
2561   เปก็นเวลกำ     2    ปท     โดยสกำมกำรถพกกำนธักในไตบ้หวธันไดบ้     30   วธัน     รกำยละเอทยดททลิ่เกทลิ่ยวขบ้องจะประกกำศใหบ้ทรกำบตล่อไป

**รบกวนทสกทล่กำนกรสณกำเตรทยมคล่กำทรดิปไกดน์และคนขธับรถ  รวม 600 NT /คน ***


