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06.30 น. ณ นักมอนรพรร สนากบินสุว  พภูกิรขาััมรชอ้นร4รเคาท์เตั ์รJ ป ะตูร4รรเคาน์เตั ์สายมา บิน 

CHINA AIRLINES (C) โดยกีเจนาหนนาที่ั านวยควากสะดวมแม่ทุมท่าน 

 
10.55รน. ััมเดินทางสู่รเกืังไทเปโดยสายมา บินรCHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI834 

(บ ิมา ัาหา และเค ื่ังดื่กบนเค ื่ังรไป-มลอบ) 

15.25 น. เดินทางถึงรสนากบินเถาหยวนรป ะเทศไตนหวอนรผ่านณิธีมา ต วจคนเขนาเกืังเ ียบ นัยแลนวร 

)เวลาทนังถิ่นเ ็วมว่าป ะเทศไทยร1รชอ่วโกง(  

จามนอ้น เดินทางเขนาสู่เกืังไทจงร(ใชนเวลาเดินทางร2รชอ่วโกง)ร 

วอนแ ม สนากบนิสุว  พภกูริ●รสนากบินเถาหยวน(ไทเป)ร●รไถจงร●รตลาดไถจงไนท์กา เ์ม็ตรร 

ร ร(-/-/เยน็ร) 
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ค่ า บ ิมา ัาหา ค่ ารพรภอตตาคา รณิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์รสไตล์ไตนหวอน 

ร  

ที่ณอม GUIDE HOTEL TAICHUNG ห ืัโ งแ กเทียบเท่าร ะดอบร4รดาวป ะเทศไตนหวอนร )เกืังไถจง(  

 
 

เชนา  บ มิา ัาหา เชนารพรหนั งัาหา ขังโ งแ ก 

จามนอ้น เดินทางสู่เกืั งหนานโถว น าท่านแวะชกิชาัูห่ลงร

และรชกมา สาธิตมา ชงชาแบบต่างๆรเณื่ัใหนท่าน

ไดนชงชาัย่างถูมวิธีและไดน อบป ะโยชน์จามมา 

ดื่กชารทอ้งชาัู่หลงจามัาลีซานรชาจามเกืังฮอว

เหลียนรและเลืัมซื้ัชาัู่หลงที่ขึ้นชื่ัขังไตนหวอน

ไปเป็นขังฝามและดื่กทานเัง 

วอนทีส่ัง ไถจงร●รหนานโถวร●ร นานชาร●รนอ่งม ะเชนาสูห่กูบ่นานร9รชนเผา่ร● ล่ังเ ืั ทะเลสาบส ุยิอน

จอนท าร● วอดเหวนิหวูร่● ไถจง      ร(เชนา/มลางวอน/เย็นร) 
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น าท่านสู่ หกู่บนานวอฒนธ  กร9รชนเผ่ารัะบั ิจินร

ฟัโกซานร(FORMOSAN ABORIGINAL 

CULTURE VILLAGE)  เป็นัีมหนึ่งจุด

ไฮไลท์ขังไตนหวอนรที่  วบ วกควาก

หลามหลายสีสอนไวนในที่เดียวรกีทอ้งหกู่บนาน

วอฒนธ  กร9รชนเผ่ารตอ้งัยู่เกืังหนาน

โถวรซึ่งหกู่บนานแห่งนี้เป็นสถานที่รที่จอดแสดงวิถีชีวิตและวอฒนธ  กขังชาวณื้นเกืังแบบดอ้งเดิกรเช่นร

มา เตนน  าแบบณ้ืนเกืังดอ้งเดิกรมา  นัง  าท าเณลงและมา จ าลังณิธีมา แต่งงานแบบณื้นเกืังรัีมทอ้ง

ยองกีหกู่บนานจ าลังขังแต่ละชนเผ่าร วกถึงใหนรท่านไดนเลืัมซื้ัขังที่ ะลึมรพร นานขายขังที่ ะลึมร

ขังแต่ละชนเผ่านัมจามนี้รยองกีสวนสนุมใหนท่านไดนสนุมสนานทอ้งวอนัย่างเต็กที่ร 

**ส าห อบท่านที่ตนังมา ลงเล่นสวนน้ ารม ุพาเต ียกชุดเปลี่ยนร1 ชุดค่ะ** 

สุดณเิศษ!!รน าทา่นนอง่ม ะเชนาลัยฟ้ าสูห่กูบ่นานวอฒนธ  กชนเผา่ร ะหวา่งทีโ่ดยสา ม ะเชนาลัยฟ้ ารท่านสากา ถชกววิ

ไดนทอ่วทะเลสาบส ุยิอนจอนท า ( วกคา่นอง่ม ะเชนาแลนว) 
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เทีย่ง  บ มิา ัาหา มลางวอน พรภอตตาคา  ณิเศษร!! เกนปูลาป ะธานาธบิด ี 

หลองัาหา  น าท่านรล่ังเ ืัชกควากงากขังทะเลสาบสุ ิยอนจอนท าร(SUN MOON LAKE) แหล่งน้ าจืดใหญ่ท่ีสุด

บนเมาะไตนหวอนรที่กาขังชื่ัทะเลสาบสุ ิยอนจอนท ารกาจามรทิศตะวอนััมขังทะเลสาบกีลอมษพะ

คลนายณ ะัาทิตย์รและรทิศตะวอนตมขังทะเลสาบกีลอมษพะคลนายณ ะจอนท ์รทะเลสาบสุ ิยอนจอนท า

เมิดจามมา ส นางเขื่ันมอมเม็บน้ าท าใหนกีขนาดมวนางขวางรและกีควากสูงเหนืั ะดอบน้ าทะเลร750ร

เกต รลนัก ับดนวยเทืัมเขาสูงรจึงกีัามาศเย็นสบายตลัดทอ้งปี และน้ าในทะเลสาบกีสีเขียวก มตใส

สะัาดรเนื่ังกาจามไดน อบมา ดูแลเ ื่ังควากสะัาดและกลณิศัย่างเค ่งค อด 
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จามนอ้น น าท่านสอมมา ะเทณเจนามวนัูรพรวอดเห

วินหวู่ห ืัรวอดมวนัูรวอดแห่งนี้เป็นวอดใหก่

ที่ทางมา ญี่ปุ่ นส นางขึ้นหลองจามท ามา 

ส นางเขื่ันท าใหนวอดเม่าร2รวอดรจกัยู่ไตน

เ ขื่ ัน รมา ััมแบบขังวอด เห วินห วู่

โค งส นางคลนายมอบณ ะ าชวองมูนมงรขัง

ป ะเทศจีนรภายในวิหา ป ะดิษฐานเทณเจนามวนัูรเทณเจนาแห่งควากซื้ัสอตย์รและคุพธ  กรมา ขัณ 

จามังค์เทณมวนัูรพรวอดรเหวินหวู่นีร้ชาวไตนหวอนจะนิยกแขวนม ะดิ่งลกเณื่ัเป็นมา สอมมา ะังค์เทณ

เจนามวนัูรรจามนอ้น น าท่านเดินทางมลอบเกืังไถจงร 

ค่ า บ มิา ัาหา รพรภอตตาคา รณเิศษ!! สเตม็จาน นั นรและรสลอดบา บ์ฟุเฟ่ ต ์

ใหนทา่นไดนเลืัมส  รหกรูไมร่เนื้ั รปลารและรบุฟเฟ่ ตส์ลอดบา ร์สากา ถแจนงมอบหอวหนนาทอว ใ์นวอนเดนิทาง 

ที่ณอม  GUIDE HOTEL TAICHUNG ห ืัโ งแ กเทียบเท่าร ะดอบร4รดาวป ะเทศไตนหวอนร )เกืังไถจง(  
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เชนา  บ มิา ัาหา เชนารพรหนั งัาหา ขังโ งแ ก 

จามนอ้น เดินทางสู่เกืังไทเปร(ใชนเวลาเดินทางป ะกาพร2รชอ่วโกง)รน าท่านแวะชกร นานขนกณายสอบปะ ด นานนี้

เป็น นานซึ่งไดนมา  อบ ังคุพภาณจามมา ท่ังเที่ยวแห่งป ะเทศไตนหวอนรและร าคาย่ักเยาปลัดภาษี

สินคนาแนะน าไดนแม่รขนกณายสอบปะ ดขนกณายเผืัมรขนกณายช็ัคโมแลตไสนเมาลอดรหกูแผ่นรขนาวตอง

สาห ่ายรขนกโกจิ สชารฯลฯ 

จามนอ้น น าท่านชกตึมไทเปร101(ไก่ วกบอต ขึ้น

ชอ้น89) ตึม ะฟ้ าสูงที่สุดในกหานค 

ไทเปรและเป็นตึมที่สูงที่สุดในโลมในปี ร

ณ.ศ.ร2,547 – ณ.ศ.ร2,553รตึมรไทเปร

101รไดน อบ างวอลร“ผูนน ามา ััมแบบ

ณลองงานและสิ่งแวดลนัก”รตึมรไทเปร

101รกีจ านวนชอ้นทอ้งหกดร101รชอ้นรและรชอ้นใตนดินัีมร5รชอ้นรชอ้นร1-5รจะเป็นรหนางส  ณสินคนารและ

 นานัาหา ชอ้นน าเช่นรDIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL 

ฯลฯรและรภายในตึมยองกีลิฟต์ท่ีเ ็วที่สุดในโลมรโดยมินเนสส์เวิลด์เ คคั ์ด(Guinness Book World 

วอนทีส่าก ไถจงร●รไทเปร●ร นานณายสอบปะ ดร●รตมึไทเปร101ร(ไก ่วกคา่ขึน้ตมึ)ร● ศนูย์เค ื่ั งส าัาง ●ร

ันสุ พส์ถานเจียงไคเชค็ร●รวอดหลงซานร● ตลาดซเีหกนิติงรไนทก์า เ์มต็   

        ร ร(เชนา/มลางวอน/ัิส ะร) 
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Records) ที่ควากเ ็วร1,010รเกต ต่ันาทีรใชนขึ้นจามชอ้นร5รไปยองรชอ้นร88รโดยใชนเวลาเณียงร37รวินาทีร

เณื่ัไปชกวิวรพรชอ้นร89 

 

จามนอ้น แวะซื้ัสินคนาผลิตภอพฑ์เค ื่ังส าัางต่างๆรที่ศูนย์เค ื่ังส าัาง 

เทีย่ง  บ มิา ัาหา มลางวอน พรภอตตาคา  ณิเศษ!! เกนเูสีย่วหลงเปา 

จามนอ้น น าท่านชกันุส พ์สถานรเจียงไคเช็คร(Chiang Kai Shek Memorial Hall) ันุส พ์  าลึมถึงท่าน

ัดีตป ะธานาธิบดีไตนหวอนร วบ วกรป ะวอติรรขังใชนส าคอญร ถรและรจ าลังหนังท างานขังท่านร

เจียงรไครเช็ครซึ่งภายในยองกีณ ะบ กฉายาลอมษพ์ขังณ ะบาทสกเด็จณ ะเจนาัยู่หอวภูกิณลัดุลยเดชฯร
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 อชมาลที่ร9รขังไทยรค อ้งเสด็จเยืันป ะเทศไตนหวอน

เก่ืัวอนที่ร5รกิถุนายนรณ.ศ.ร2,506รและไฮไลท์ัีม

ัย่างรพรันุส พ์สถานแห่งนี้คืัรมา ชกรมา 

เปล่ียนเว ยากขังทหา  อมษามา  ูปป้ันส า ิดรท่าน

เจียงไคเช็ครซึ่งจะเปล่ียนเว ทุมๆชอ่วโกง 

 

จามนอ้น เดินทางสู่วอดหลงซานรร)Lungshan Templeรรร(เป็นหนึ่งในวอดที่เม่าแม่และกีชื่ัเสียงกามที่สุดแห่งหนึ่ง

ขังเกืังไทเปรตอ้งัยู่ในแถบย่านเกืังเม่ารกีัายุเมืับร300ร นัยปี แลนวรส นางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยน

ช่วงปี ค ร.ศรร. 1738รรเณื่ัเป็นสถานที่สอมมา ะบูชาสิ่งศอมดิ์ สิทธิ์ ตากควากเชื่ัขังชาวจีนรกี ูปแบบ
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ทางดนานสถาปัตยม  กคลนายมอบวอดณุทธขังจีนแต่กีลูมผสกขังควากเป็นไตนหวอนเขนาไปดนวยรจนบาง

คนเ ียมมอนว่าเป็นวอดสไตล์ไตนหวอนรท าใหนที่นี่เป็นัีมหนึ่งแหล่งท่ังเที่ยวไก่คว ณลาดขังเกืังไทเปร

โดยกาจามทอ้งศาสนาณุทธรเต๋ ารและขงจื๋ ัรเช่นรเจนาแก่ทอบทิกรที่เมี่ยวขนังมอบมา เดินทาง, เทณเจนามวนัูร

เ ื่ังควากซื้ัสอตย์และหนนาที่มา งานรและเทณเย่ว์เหล่ารห ืัรผูนเฒ่าจอนท ารที่เชื่ัมอนว่าเป็นเทณผูนผูม

ดนายแดงใหนสกหวองดนานควาก อม 

 

จามนอ้น น าท่านเดินทางสู่รซีเหกินติงรไนท์กาเม็ตร(ัิส ะัาหา ค่ าตากัอธยาศอย)ห ืัที่คนไทย ูนจอมมอนในนากร

สยากสแคว ์แห่งไทเปเป็นย่านช็ัปปิ้งขังวอย ุ่นและวอยท างานขังไตนหวอนรยองเป็นแหล่งช็ัปปิ้งขัง
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นอมท่ังเที่ยวดนวยเช่นมอนรในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆรเช่นรแดงรเขียวรน้ าเงินรโดย

สองเมตจามเสาขนางทางจะกีมา  ะบุหกายเลยและท าสีไวนัย่างเป็น ะเบียบร นานคนาแนะน าส าห อบ

นอมท่ังเที่ยวชาวไทยรซึ่ง าคาถูมมว่าไทยป ะกาพร30ร%รไดนแม่รONITSUKA TIGER , NEW 

BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ง วกสินคนา ุ่นหายามและ าคาถูมกามๆรร 
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ค่ า ัิส ะัาหา ค่ ารพรตลาดซีเหกินติงรไนท์กา ์เม็ต 

ที่ณอม MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL ห ืัโ งแ กเทียบเท่าร ะดอบร4รดาวป ะเทศไตนหวอนร 

 

เชนา  บ มิา ัาหา เชนารพรหนั งัาหา ขังโ งแ ก 

จามนอ้น น าท่านแวะชกขังที่ ะลึมรผลิตภอพฑ์ส นัยรGermanium (GE) ซึ่งท าเป็นเค ื่ังป ะดอบทอ้งส นัยคั

และส นัยขนักืัซึ่งกีมา ฝังแ ่รGermanium ลงไปรกีคุพสกบอติลดผลม ะทบจาม องสีจามัุปม พ์

ัิเล็คท ันิคส์ป อบควากสกดุลใน ะบบต่างๆขัง ่างมายสากา ถช่วยป้ ังมอนโ คหอวใจรควากดอนร

ัอกณาตรัอลไซเกั ์รลด ะยะเวลาฟื ้นตอวหลองเจ็บป่ วยใหนสอ้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยองกีผลิตภอพฑ์

เค ื่ังป ะดอบจามปะมา องสีแดงัอญกพีล้ าค่าจามใตนทะเลขังใตนหวอนรทอ้งจี้ป ะดอบรแหวนรต่างๆร 

จามนอ้น แวะถ่าย ูปรศูนย์ควากคิดส นางส  ค์ร

ฮว่าซาน(Huashan 1914รCreative 

Park) ร ม่ ั น เ ดิ ก ณื้ น ที่ นี้ เ ค ย เ ป็ น

โ งงานผลิตไวน์และบุห ี่เม่าขนาดใหญ่ที่กี

คนงานัยู่กามมว่าร400รคนรต่ักาไดน

ยนายโ งงานััมไปจนปล่ัทิ้ง นางไวน

กามมว่าร10รปี รจนทาง อฐบาลไดนเขนากาดูแลรป องป ุงเปลี่ยนแปลงค อ้งใหญ่ใหนมลายเป็นณื้นที่ส าห อบ

งานศิลปะและเส ิกส นางควากคิดส นางส  ค์รกีกุกถ่าย ูปเม๋ ๆรใหนเหล่าฮิปสเตั ์ไดนกาเดินถ่าย ูปเล่นร

วอนทีส่ี ่ ไทเปร●รศนูยค์วากคดิส นางส  คร์ฮวา่ซอนร● ศูนยร์GERMANIUM และรปะมา องสแีดงร● 

สนากบนิเถาหยวนร● สนากบนิสวุ  พภกูิ ม งุเทณฯ   ร ร(เชนา/ัสิ ะ/-ร) 
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ัีมทอ้งดนวยควากแปลมใหก่และน่าสนใจรยองกีมา เปลี่ยนแปลงไปเ ื่ัยๆตากมา แสดงจึงท าใหนที่นี่

มลายเป็นสถานท่ีถ่ายภาณณ ีเวดด้ิงรยัดนิยกขังคู่ อมชาวไทเปัีมดนวยร 

ไดนเวลาสกคว  น าทา่นเดนิทางสู่สนากบนิเถาหยวน 

11.00รน. น าท่านเดินทางสู่สนากบนิเถาหยวนรเณื่ัเต ียกตอวเดินทางมลอบสู่ป ะเทศไทย 

13.50รน. เดินทางมลอบสู่ป ะเทศไทยรCHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI835  

**ใชนเวลาเดนิทางป ะกาพร 4รชอว่โกง** 

16.45 น. เดินทางถึงสนากบินสุว  พภูกิรม ุงเทณฯรโดยสวอสดิภาณรณ นักควากป ะทอบใจกิ ูนลืก 

............................................................................................................................. 

ัอต าคา่บ มิา และเงื่ั นไข ายมา ท่ั งเทีย่ว 

ตา างรวอนเดินทางรไตนหวอน บินห รูเทีย่วคุนกรร4 วอนรร3 คืนรร 

รรรรรรรรรโดยสายมา บินรCHINA AIRLINES (CI) 

เ ิก่เดนิทาง จ านวน ผูนใหญ ่ เดม็กเีตยีง เดม็ไกก่เีตยีง ณอมเดีย่ว 

23-26 ม.ณ.66 25+1 19,999 19,999 19,999 4,500 

04-07 กี.ค.66 

(วอนหยดุ) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

23-26รกี.ค.66 25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

14-17 เก.ย.66 25+1 26,999 26,999 25,999 4,500 
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04-07รณ.ค.66 

(วอนหยดุ) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

01-04รก.ิย.66 

(วอนหยดุ) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

27-30รม.ค.66 

(วอนหยดุ) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

10-13 ส.ค.66 

(วอนหยดุ) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

21-24รม.ย.66 25+1 22,999 22,999 21,999 4,500 

05-08 ต.ค.66 25+1 21,999 21,999 20,999 4,500 

19-22รต.ค.66 

(วอนหยดุ) 
25+1 22,999 22,999 21,999 4,500 

 

**หกายเหต!ุ!  าคาตอ๋ วรINFANT  บมวนเชค็มอบทางบ ษิอทฯรัมีค อง้** 
 

**โป แม กัาจกมีา สลอบสอบเปลีย่นหนนางานโดยค านงึถงึป ะโยชนล์มูคนาเปน็ส าคอญ** 
 

**ม พณีอมร3รทา่นรม พุาแจนงเจนาหนนาที่ม่ั นท ามา จังรเนื่ั งจามหนั งณอมร3รทา่นรกจี านวนจ ามอด** 
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ัอต าคา่บ มิา  วก 

 ตอ๋ วเค ื่ังบินไปร-มลอบณ นักม ุ๊ปรม ุงเทณฯ-ไทเป-ม ุงเทณฯรสายมา บินรCHINA AIRLINES ัยู่ต่ัตนัง

เสียค่าเปล่ียนแปลงตอ๋ วไก่สากา ถ ะบุท่ีนอ่งไดนรรเป็นตอ๋ วหกู่คพะไก่สากา ถสะสกไกล์ไดน 

 ที่ณอมโ งแ กตาก ายมา ร3รคืนรณอมหนังละร2-3รท่านร(ม พีกาไก่ค บคู่และไก่ตนังมา เณิ่กเงินณอมหนัง

เดี่ยว) 

 ค่า ะวางน้ าหนอมม ะเป๋ าไก่เมินร23รมม.ต่ัร1รใบ(โหลดไดนท่านละร1รใบ)ม ะเป๋ าถืัขึ้นเค ื่ังรHand Carry 

7 มม.ต่ัร1รใบ 

 ค่าัาหา ทุมก้ืัตาก ายมา  ะบุร(สงวนสิทธิ์ ในมา สลอบก้ืัห ืัเปล่ียนแปลงเกนูัาหา ตากสถานมา พ์)ร 

 น้ าดื่กบ ิมา บน ถวอนละร1รขวด/ท่าน 

 ค่าเขนาชกสถานท่ีตาก ายมา  ะบุ 

 ค่า ถโคนช อบ-ส่งสถานท่ีท่ังเที่ยวตาก ายมา  ะบุ 

 ค่ากอคคุเทศม์ทนังถิ่นและหอวหนนาทอว ์น าเที่ยวคนไทยตาก ายมา  ะบุ 

 ภาษีน้ ากอนและภาษีตอ๋ วทุมชนิดร(สงวนสิทธิ์ เม็บเณิ่กหามสายมา บินป อบขึ้นม่ันวอนเดินทาง) 

 ป ะมอนัุบอติเหตุวงเงินร1,000,000รบาทร(เป็นไปเงื่ันไขตากม กธ  ก์)ร 

เงื่ันไขป ะมอนมา เดนิทางรรค่าป ะมอนับุอติเหตุและคา่ อมษาณยาบาลรคุนกค ังเฉณาะม พีที่ไดน อบัุบอติเหตุ

 ะหว่างมา เดินทางรไก่คุนกค ังถึงมา สูญเสียท อณย์สินส่วนตอวและไก่คุนกค ังโ คป ะจ าตอวขังผูน

เดินทาง 
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ัอต าคา่บ มิา ไก่ วก 

 ค่าท าหนองสืัเดินทางไทยรและค่าธ  กเนียกส าห อบผูนถืัณาสปั ์ตต่างชาติ 

 ค่าวีซ่าเดินทางเขนาป ะเทศไตนหวอนส าห อบชาวต่างชาติ 

 ค่าน้ าหนอมม ะเป๋ าเดินทางในม พีที่เมินมว่าสายมา บินม าหนดร23รมิโลม อกต่ัท่าน 

 ค่าใชนจ่ายส่วนตอวรัาทิรัาหา และเค ื่ังดื่กที่สอ่งเณิ่กณิเศษ,โท ศอณท์-โท สา ,ัินเตั ์เน็ต,กินิบา ์,ซอม ีดที่

ไก่ไดน ะบุไวนใน ายมา  

 ค่าใชนจ่ายัอนเมิดจามควากล่าชนาขังสายมา บิน,ัุบอติภอยทางธ  กชาติ,มา ป ะทนวง,มา จลาจล,มา นอด

หยุดงาน,มา ถูมปฏิเสธไก่ใหนั ัมและเขนาเกืังจามเจนาหนนาที่ต วจคนเขนาเกืังและเจนาหนนาที่ม กแ งงานทอ้งที่

เกืังไทยและตา่งป ะเทศซึ่งัยู่นัมเหนืัควากควบคุกขังบ ิษอทฯ 

 หามหน่วยงาน อฐบาลไทยรและ/ห ืัรไตนหวอนกีมา ป อบเปลี่ยนขนัม าหนดเมี่ยวมอบมา มอมตอวเณิ่กเติกรและ/

ห ืัรขัเ ียมต วจโ คเณิ่กเติกรทางผูนเดินทางจะตนังเป็นผูน อบผิดชับค่าใชนจ่ายส่วนเมิน 

 ภาษีกูลค่าเณิ่กร7ร% และภาษีหอมรพรที่จ่ายร3% 

 ค่าทิปไมด์ทนังถิ่น,ณนอมงานขอบ ถ,ผูนช่วยคนขอบ ถร1,500 NT/ท ิป/ลูมทอว ์ร1รท่าน(บองคอบตาก ะเบียบ

ธ  กเนียกขังป ะเทศ)ร(ยมเวนนเด็มัายุต่ ามว่าร2รปี บ ิบู พ์) 

 ค่าทิปหอวหนนาทอว ์ตากสินน้ าใจขังทุมท่านค่ะ(ไก่ วกในทิปไมด์ทนังถิ่นและคนขอบ ถนะคะแต่ไก่บองคอบทิปค่ะ)  

**ขพะน้ีนอมท่ังเที่ยวชาวไทยไดน อบมา ยมเวนนมา ท าวีซ่าหามกีมา เปล่ียนแปลงจะตนั งมลอบกายื่นวีซ่าเขนา-ััม

ปมติรทางทอว จ์ะตนั งเ ียมเม็บค่าวีซ่าเณิ่กรตากที่สถานทตูม าหนดร(ไก่ วกค่าบ ิมา )** 

**ม พุาัา่น ายละเัยีดโป แม กทอว แ์ละเงื่ั นไขตา่งๆรม่ั นท ามา จังและช า ะเงนิ** 
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เงื่ันไขมา ส า ังทีน่อง่และมา ยมเลมิทอว ์ 

มา จังทอว ์ร: 

 ม ุพาจังทอว ์ล่วงหนนารม่ันมา เดินทางรณ นักช า ะกอดจ าร15,บาทรร000รส่วนที่เหลืัช า ะทอนทีม่ันมา 

เดินทางไก่นนัยมว่าร30รวอนรกิฉะนอ้นถืัว่าท่านยมเลิมมา เดินทางโดยัอตโนกอติร ร)ช่วงเทศมาล ,วอนหยุดนอมขอต

ฤมษ์รม ุพาช า ะม่ันเดินทางร45รวอน( 

ม พียมเลิมร: (จัยม ุ๊ป) 

 ยมเลิมม่ันมา เดินทางร45รวอนรบ ิษอทฯรจะคืนเงินค่ากอดจ าใหนทอ้งหกดรโดยหอมค่าใชนจ่ายที่เมิดขึ้นจ ิงรยมเวนน

ในม พีวอนหยุดเทศมาล,รวอนหยุดนอมขอตฤมษ์รยมเลิมม่ันมา เดินทางร60รวอนรจะคืนเงินค่ากอดจ าใหนทอ้งหกดร

โดยหอมค่าใชนจ่ายท่ีเมิดขึ้นจ ิง 

 ยมเลิมนนัยมว่าร45รวอนรม่ันมา เดินทางรหอมค่าทอว ์ร50%รจาม าคาขายรและยึดเงินกอดจ าทอ้งหกดไก่ว่า

ม พีใดรๆรทอ้งส้ิน 

 ยมเลิมนนัยมว่าร30รวอนรม่ันมา เดินทางรบ ิษอทฯรขัสงวนสิทธิ์ เม็บเงินค่าทอว ์ทอ้งหกดไก่ว่าม พีใดรๆร

ทอ้งสิ้น 

ม พียมเลิมร: (ตอดม ุ๊ป) 

 ยมเลิมห ืัเลื่ันมา เดินทางตนังท าม่ันมา เดินทางร60รวอนรบ ิษอทฯรจะคืนเงินค่ากอดจ าใหนทอ้งหกดรยมเวนน

ในม พวีอนหยุดเทศมาล,วอนหยดุนอมขอตฤมษร์ทางบ ษิอทฯขัสงวนสิทธิ์ ยึดเงินกอดจ าโดยไกก่ีเงื่ั นไขใดๆทอ้งสิน้ 

 ยมเลิมมา เดินทางภายในร60รวอนรทางบ ษิอทฯขัสงวนสทิธิ์ ยดึเงนิกอดจ าโดยไก่กเีงื่ั นไขใดๆทอง้สิน้ 
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 ยมเลิมมา เดินทางหลองช า ะเต็กจ านวนรทางบ ษิอทฯขัสงวนสทิธิ์ เมบ็เงนิคา่ทอว ท์อ้งหกดโดยไกก่ีเงื่ันไขใดๆ

ทอ้งสิน้ 

ม พีเจ็บป่ วยร: 

 ม พีเจ็บป่ วยรจนไก่สากา ถเดินทางไดนรซึ่งจะตนังกีใบ อบ ังแณทย์จามโ งณยาบาล อบ ังรบ ิษอทฯจะท า

มา เลื่ันมา เดินทางขังท่านไปยองคพะต่ัไปรแต่ทอ้งน้ีท่านจะตนังเสียค่าใชนจ่ายท่ีไก่สากา ถยมเลิมห ืัเลื่ัน

มา เดินทางไดนตากควากเป็นจ ิง 

 ในม พีเจ็บป่ วยมะทอนหอนม่ันล่วงหนนาเณียงร7รวอนท ามา รทางบ ิษอทฯรขัสงวนสิทธิ์ ในมา คืนเงินทุมม พี 

 

 

เงื่ันไขัืน่รๆร 

 

 บ ิษอทฯรขัสงวนสิทธิ์ ในมา เม็บค่าใชนจ่ายทอ้งหกดรม พีท่านยมเลิมมา เดินทางรและกีผลท าใหนคพะเดินทาง

ไก่ค บตากจ านวนที่บ ิษอทฯรม าหนดไวนร(15 ท่านขึ้นไป)รเนื่ังจามเมิดควากเสียหายต่ัทางบ ิษอทฯรและผูน

เดินทางั่ืนท่ีเดินทางในคพะเดียวมอนรบ ิษอทตนังน าไปช า ะค่าเสียหายต่างรๆรที่เมิดจามมา ยมเลิมขังท่าน 

 คพะผูนเดินทางจ านวนร15 ท่านขึ้นไปรจึงััมเดินทางรในม พีที่กีผูนเดินทางไก่ถึง 15รท่านรขัสงวนสิทธิ์ เลื่ัน

วอนเดินทางรห ืัรยมเลิมมา เดินทางรโดยทางบ ิษอทจะแจนงใหนท่านท าบล่วงหนนาร10รวอนม่ันมา เดินทาง 

 ม พีที่ท่านตนังััมตอ๋ วภายในรเช่นร(ตอ๋ วเค ื่ังบิน,รตอ๋ ว ถทอว ์,รตอ๋ ว ถไฟ)รม ุพาสับถากที่เจนาหนนาที่ทุมค อ้ง

ม่ันท ามา ััมตอ๋ วรเน่ืังจามสายมา บินัาจกีมา ป อบเปลี่ยนไฟล์ทบินรห ืัเวลาบินรโดยไก่ไดนแจนงใหนท าบ

ม พจีังทอว ว์อนหยดุเทศมาล,วอนหยุดนอมขอตฤมษ,์วอนหยดุยาวต่ัเนื่ั งรและไดนกมีา แจนง

ยมเลมิทอว ์รทางบ ษิอทฯขัสงวนสทิธิ์ เมบ็ค่าทอว ท์อง้หกดรโดยไกก่ีเงื่ั นไขใดรๆรทอง้สิ้น 
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ล่วงหนนารทางบ ิษอทฯรจะไก่ อบผิดชับใดรๆรในม พีรถนาท่านััมตอ๋ วภายในโดยไก่แจนงใหนท าบและหามไฟล์ท

บินกีมา ป อบเปลี่ยนเวลาบินเณ าะถืัว่าท่านยัก อบในเงื่ันไขดองมล่าว 

 ม พีผูนเดินทางท่ีตนังมา ควากช่วยเหลืัเป็นณิเศษรเช่นรมา ขัใชนวีลแช ์ที่สนากบินรม ุพาแจนงบ ิษอทฯรัย่าง

นนัยร7 วอนม่ันมา เดินทางรห ืัเ ิ่กตอ้งแต่ท่านจังทอว ์รกิฉะนอ้นทางบ ิษอทฯไก่สากา ถจอดมา ไดนล่วงหนนาร

ทางบ ิษอทฯขัสงวนสิทธิ์ ในมา เ ียมเม็บค่าใชนจ่ายตากจ ิงท่ีเมิดขึ้นมอบผูนเดินทางร(ถนากี) 

 ม พีท่านเป็นัิสลากรไก่สากา ถทานัาหา บางป ะเภทไดนรโป ด ะบุใหนชอดเจนม่ันท ามา จังรม พีแจนง

ล่วงหนนาม่ันเดินทางมะทอนหอนรัาจกีค่าใชนจ่ายเณิ่กเติก 

 ม พีใชนหนองสืัเดินทาง าชมา ร(เล่กน้ าเงิน)รเดินทางเณื่ัมา ท่ังเที่ยวมอบคพะทอว ์รหามท่านถูมปฏิเสธใน

มา เขนาร–รััมป ะเทศใดรๆรม็ตากรทางบ ิษอทฯรขัสงวนสิทธิ์ ไก่คืนค่าทอว ์และ อบผิดชับใดรๆรทอ้งสิ้น 

 เกื่ัท่านไดนช า ะเงินกอดจ าห ืัทอ้งหกดรทางบ ิษอทฯจะถืัว่าท่าน อบท าบและยัก อบในเงื่ันไขต่างๆขัง

บ ิษอทฯที่ไดน ะบุไวนใน ายมา ทอว ์ทอ้งหกด 

 ายละเัียดเณิ่กเตกิ 

 บ ิษอทฯกีสิทธิ์ ในมา เปล่ียนแปลงโป แม กทอว ์ในม พีที่เมิดเหตุสุดวิสอยจนไก่ัาจแมนไขไดนร 

 เที่ยวบินร,  าคาและ ายมา ท่ังเที่ยวรสากา ถเปลี่ยนแปลงไดนตากควากเหกาะสกโดยค านึงถึงผลป ะโยชน์

ขังผูนเดินทางเป็นส าคอญ 

 หนองสืัเดินทางตนังกีัายุมา ใชนงานเหลืัไก่นนัยมว่าร6รเดืันรและบ ิษอทฯ อบเฉณาะผูนกีจุดป ะสงค์

เดินทางเณื่ัท่ังเที่ยวเท่านอ้นร(หนองสืัเดินทางตนังกีัายุเหลืัใชนงานไก่นนัยมว่าร6รเดืันรบ ิษอทฯไก่

 อบผิดชับหามัายุเหลืัไก่ถึงและไก่สากา ถเดินทางไดนร) 
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 ทางบ ิษอทฯจะไก่ อบผิดชับใดๆทอ้งสิ้นรหามเมิดควากล่าชนาขังสายมา บิน,สายมา บินยมเลิมบินร, มา 

ป ะทนวง,มา นอดหยุดงาน,มา ม่ัจลาจลรห ืัม พีท่านถูมปฎิเสธมา เขนาห ืัััมเกืังจามเจนาหนนาที่

ต วจคนเขนาเกืังรห ืัรเจนาหนนาที่ม กแ งงานทอ้งจามไทยและต่างป ะเทศซึ่งัยู่นัมเหนืัควาก อบผิดชับ

ขังบ ิษอทฯห ืัเหตุภอยณิบอติทางธ  กชาติ(ซึ่งลูมคนาจะตนังยัก อบในเงื่ันไขนี้ในม พีที่เมิดเหตุสุดวิสอยรซึ่ง

ัาจจะป อบเปล่ียนโป แม กตากควากเหกาะสก) 

 ทางบ ิษอทฯจะไก่ อบผิดชับใดๆทอ้งสิ้นรหามผูนเดินทางป ะสบเหตุสภาวะฉุมเฉินจามโ คป ะจ าตอวรซึ่งไก่ไดน

เมิดจามัุบอติเหตุใน ายมา ท่ังเที่ยว(ซึ่งลูมคนาจะตนังยัก อบในเงื่ันไขนี้ในม พีที่เมิดเหตุสุดวิสอยรซึ่งัยู่

นัมเหนืัควาก อบผิดชับขังบ ิษอททอว ์) 

 ทางบ ิษอทฯจะไก่ อบผิดชับใดๆทอ้งส้ินรหามท่านใชนบ ิมา ขังทางบ ิษอทฯไก่ค บรัาทิรไก่เที่ยวบาง ายมา 

,ไก่ทานัาหา บางก้ืั,เณ าะค่าใชนจ่ายทุมัย่างทางบ ิษอทฯไดนช า ะค่าใชนจ่ายใหนตอวแทนต่างป ะเทศแบบ

เหกาจ่ายขาดรม่ันเดินทางเ ียบ นัยแลนวเป็นมา ช า ะเหกาขาด 

 ทางบ ิษอทฯจะไก่ อบผิดชับใดๆทอ้งสิ้นรหามเมิดสิ่งขังสูญหายจามมา โจ ม  กและห ืัเมิดัุบอติเหตุที่

เมิดจามควากป ะกาทขังนอมท่ังเที่ยวเังห ืัในม พีที่ม ะเป๋ าเมิดสูญหายห ืัช า ุดจามสายมา บิน 

 ม พีที่มา ต วจคนเขนาเกืังทอ้งที่ม ุงเทณฯและในต่างป ะเทศปฎิเสธกิใหนเดินทางััมห ืัเขนาป ะเทศที่ ะบุ

ไวนใน ายมา เดินทางรบ ิษอทฯขัสงวนสิทธิ์ ที่จะไก่คืนค่าบ ิมา ไก่ว่าม พีใดๆทอ้งสิ้น 

 ตอ๋ วเค ื่ังบินเป็นตอ๋ ว าคาณิเศษรม พีที่ท่านไก่เดินทางณ นักคพะไก่สากา ถน ากาเลื่ันวอนห ืัคืนเงินและ

ไก่สากา ถเปลี่ยนชื่ัไดนหามกีมา ป อบ าคาบอต โดยสา สูงขึ้นรตากัอต าค่าน้ ากอนห ืัค่าเงินแลมเปลี่ยนร

ทางบ ิษอทรสงวนสิทธิ์ ป อบ าคาตอ๋ วดองมล่าว 
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 เก่ืัท่านตมลงช า ะเงินไก่ว่าทอ้งหกดห ืับางส่วนผ่านตอวแทนขังบ ิษอทฯห ืัช า ะโดยต งมอบทางบ ิษอทฯร

ทางบ ิษอทฯจะถืัว่าท่านไดนยัก อบในเงื่ันไขขนัตมลงต่างๆที่ไดน ะบุไวนขนางตนนน้ีแลนวทอ้งหกด 

 ม ุ๊ปที่เดินทางช่วงวอนหยุดห ืัเทศมาลที่ตนังมา อนตีกอดจ ามอบสายมา บินห ืัผ่านตอวแทนในป ะเทศห ืั

ต่างป ะเทศร วกถึงเที่ยวบินณิเศษรเช่นรCharter Flight , Extra Flightจะไก่กีมา คืนเงินกอดจ าห ืัค่าทอว ์

ทอ้งหกด 

 ในม พีขังรPASSPORT นอ้นรจะตนังไก่กีมา ช า ุดรเปี ยมน้ ารมา ขีดเขียน ูปต่างๆห ืัแกนม ะทอ่งต าปั๊กลาย

มา ์ตูนรที่ไก่ใช่มา ป ะทอบต าัย่างเป็นทางมา ขังตก.รม ุพาต วจสับรPASSPORT ขังท่านม่ันมา 

เดินทางทุมค อ้งรหามรตก.ปฎิเสธมา เขนา-ััมเกืังขังท่านรทางบ ิษอทฯจะไก่ อบผิดชับใดๆทอ้งส้ิน 

 ม พีก ี“คดีควาก” ที่ไก่ันุญาติใหนท่านเดินทางััมนัมป ะเทศไดนรโป ดท ามา ต วจสับม่ันมา จังทอว ์

ว่าท่านสากา ถเดินทางััมนัมป ะเทศไดนห ืัไก่รถนาไก่สากา ถเดินทางไดนรซึ่งเป็นสิ่งที่ัยู่เหนืัมา ควบคุก

ขังบ ิษอทฯรทางบ ิษอทฯจะไก่ อบผิดชับใดๆทอ้งส้ิน 

 ม พ ี“หญิงตอ้งค  ภ์”รท่านจะตนังกีใบ อบ ังแณทย์ร ะบุชอดเจนว่าสากา ถเดินทางััมนัมป ะเทศไดนร

 วกถึง ายละเัียดัายุค  ภ์ที่ชอดเจนรสิ่งนี้ัยู่เหนืัมา ควบคุกขังบ ิษอทฯรทางบ ิษอทฯจะไก่ อบผิดชับใดๆ

ทอ้งสิ้น 

 ภาณทีใ่ชนเณื่ั มา โฆษพาเท่านอน้ 

 มา ท่ังเที่ยวป ะเทศไตนหวอนนอ้นจะตนังกีมา เขนาชกสินคนาขังทาง อฐบาลรเณื่ัเป็นมา ส่งเส ิกมา ท่ังเที่ยว

ดองมล่าวรคืัร นานสอบป ะ ด, นานชา, นานส นัยรเป็นตนนรหามท่านใดไก่เขนา นานดองมล่าวจะตนังจ่ายค่าทอว ์เณิ่กร

ทางบ ิษอทฯรจะขัถืัว่าท่าน อบท าบและยัก อบเงื่ันไขดองมล่าวแลนว 
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 ายละเัียดหนั งณอมที่ป ะเทศไตนหวอน 

 หนังณอมแต่ละโ งแ กแตมต่างมอนรหนังเดี่ยวร(Single), หนังคู่ร(Twin/Double) และหนังณอมแบบร3 ท่านร 

(Triple Room) หนังณอมแต่ละป ะเภทัาจจะไก่ติดมอนบางโ งแ กัาจจะไก่กีหนังณอมแบบร3 ท่านรัาจจะไดนเป็นร

1รเตียงใหญ่มอบร1 เตียงเส ิก 

 รรโ งแ กในไตนหวอนหนังที่เป็นหนังเดี่ยวัาจเป็นหนังที่กีขนาดมะทอด อตรและไก่กีั่างัาบน้ าบางโ งแ กแต่ 

ละชอ้นจะกีรรเณียงไก่มี่หนังซึ่งในม พีกาเป็นค ับค อวใหญ่ใชนหลายหนังรหนังณอมัาจจะไก่ไดนติดมอนและัาจจะ

ไดนคนละชอ้นและบางรโ งแ กัาจจะไก่กีลิฟต์ซึ่งขึ้นัยู่มอบมา ััมแบบขังแต่ละโ งแ กนอ้นรๆ 

ร**ม่ั นตอดสนิใจจังทอว ค์ว ัา่นเงื่ันไขมา เดนิทางและ ายมา ทอว ์ั ย่างละเัยีดทมุหนนาัยา่งถ่ั งแทนแลนว

จึงกอดจ าเณรื่ัป ะโยชนข์ังท่านเังรทางบ ิษอทฯจะถืั วา่รท่าน อบท าบและยัก อบในเงื่ั นไขต่างๆขังบ ษิอทฯทีไ่ดน

 ะบใุน ายมา ทอว ท์อ้งหกด** 

 

********************************************************* 


