ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยน
ั จันทรา
- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิง้ สุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง
07.00 น.
คฑฯธฝ้ฬปกะด ฑ อาคารปู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย
การบิน Viet Jet Air ธตเจ้ัหด้ัฒี่ขฬงตฝิษะฒฮ คฬผให้กัฝต้ฬดฝะตแฟฯฬัดวผควัปสฯดวก
09.00 น.
ฬฬกเดิดฒังสู่ ปฝฯเฒศไต้หวะด โดผสัผกัฝติด Viet Jet Air เฒี่ผวติดฒี่ VZ560 (ใช้

ฝฯผฯเวฟัใดกัฝเดิดฒังปฝฯปัฑ 3.45 ชะ่วโปง)
13.45 น.

บ่าย

เย็น

เดิดฒังถึง สนามบินไทจง ประเทศไต้หวัน เวฟัฒ้ฬงถิ่ดเฝ็วกว่ัปฝฯเฒศไฒผ 1 ชะ่วโปง (เธื่ฬควัป
สฯดวกใดกัฝดะดหปัผ กฝุฑัปฝะตดัหิกัขฬงฒ่ัดเป็ดเวฟัฒ้ฬงถิด
่ ) หฟะงจักฒ่ัดได้ถั่ ดธิณี
กัฝตฝวจคดเข้ัเปืฬงแฟฯศุฟกักฝแฟ้ว
บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเค้ก)
เดิดฒังสู่เปืฬงไฒเป ใช้เวฟัเดิดฒังปฝฯปัฑ 2 ชะ่วโปง
จักดะ้ดธัฒ่ัดเฒี่ผวชปแฟฯถ่ัผฝูปเก๋ๆ คู่กะต ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) เป็ดหดึ่งใด Landmark หฟะกขฬงเปืฬงไฒเป เป็ดตึกฒี่สูงฒี่สุดใดไต้หวะด แฟฯสูงเป็ดฬะดดะต 2 ขฬงโฟก(ปี 2004
เคผสูงฒี่สุดใดโฟก) ปีควัสูงปักถึง 508 เปตฝ เป็ดฬีกหดึ่งสถัดฒี่ฒ่ฬงเฒี่ผวผฬดอิตเปื่ฬปั
เผืฬดไฒเป เปื่ฬฒ่ัดถ่ัผบัธคู่กะตตึก101ฬผ่ังเต็ปฬิ่ปแฟ้ว ก็ได้เวฟัขฬงกัฝช้ฬปปิ้งฒี่ ตลาดซี
เหมินติง เปฝีผ ตเสปืฬดสผัปสแควฝ์ ใดกฝุง เฒธฮ แหฟ่งศู ดผ์ฝวปแนชะ่ดฒะ ดสปะผขฬงเหฟ่ ั
วะ ผ ฝุ่ ด ไต้ห วะ ด ปี ฝ้ ั ดค้ ั ขฬงทัก กิ๊ น ช็ ฬป สไตฟ์ วะ ผ ฝุ่ ด ปักปัผ ฬิ ส ฝฯฒ่ ั ดช้ ฬ ปปิ้ ง สิ ด ค้ ั
หฟักหฟัผฝวปฒะ้งสิดค้ัแนชะ่ดเฒฝดใหป่ๆปักปัผตัปฬะณผัศะผ
อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง
ธะก Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่2

ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องส่าอาง-ตลาดปลาไทเป
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ดัฒ่ัดแวฯซื้ฬขฬงทัก ฒี่ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็ดขดปชื่ฬดะงขฬงไต้หวะด ปีฝสชัติกฟป
กฟ่ ฬ ปจดเป็ ด ฒี่ ฝู้ จะ ก ไปฒะ่ ว โฟก ฬิ ส ฝฯให้ ฒุ ก ฒ่ ั ดได้ ฟ ฬงฒัดแฟฯเฟื ฬ กซื้ ฬ ขดปธัผสะ ต ปฯฝด
ดฬกจักดี้ผะงปีขดปฬีกปักปัผให้ฒ่ัดได้เฟืฬก ไป่ว่ัจฯเป็ด ขดปธฝฯฬัฒิตผ์ ขดปธัผเถืฬก เป็ด
ต้ด ดัฒ่ัดเดิดฒังสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หดึ่งใดสถัดฒี่ฒ่ฬงเฒี่ผวฒังณฝฝปชัติขฬงไต้หวะด
ตะ้งฬผู่ฒังตฬดเหดืฬสุดขฬงเปืฬงดิวไฒเป (New Taipei City) เขตตัตฟว่ัดหฟี่ (Wanli District)
ด้วผควัปโดดเด่ดฒังณฝฑีวิฒผักะตหิดฝูปฝ่ังแปฟกตั ซึ่งบูปิฒะศด์หิดขฬงเผ่หฟิวถืฬเป็ดหดึ่งใด
สิ่งปหะศจฝฝผ์ฒี่ปีชื่ฬเสีผงปักฒี่สุดใดโฟกฬีกแห่งหดึ่งเฟผก็ว่ัได้เป็ดชัผหัดฒี่ปีชื่ฬเสีผงเต็ปไป
ด้วผโขดหิดฒี่ปีฝูปฒฝงแปฟกตัแฟฯงดงัป ซึ่งเกิดจักกัฝกะดกฝ่ฬดขฬงด้ัฒฯเฟฟปฒฯเฟ แฟฯกัฝ
เคฟื่ฬดตะวขฬงเปฟืฬกโฟกปฝฯกฬตด้วผโขดหิดชฯง่ฬดฒฝัผฝูปฝ่ังต่ัง ๆ เช่ด หิดเศีผฝฝัชิดี แฟฯ
ฝฬงเฒ้ัเฒธณิดั ฝูปเฒีผด ดฬกเห็ด เต้ัหู้ ฝะงถึ้งซึ่งปีชื่ฬเสีผงฒะ่วฒะ้งเกัฯไต้หวะด แฟฯ ฒะ่วโฟก ให้ฒุก
ฒ่ัดได้ถ่ัผฝูป ตัปฬะณผัศะผ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล
ดัฒ่ัดเดิดฒังสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) เปืฬงดะงผฬดอิตขฬงดะกฒ่ฬงเฒี่ผวฒี่ห้ัป
ธฟัด เธฝัฯดฬกจักเสด่ห์ฒี่ปีควัปฝู้สึกคฟ้ัผเหปืฬดปัเฒี่ผวฌี่ปุ่ด ฒี่ดี่ผะงถูกปฝฯดะตปฝฯดั
ด้วผโคปไนสีแดงตัปฒัง ถืฬเป็ดเฬกฟะกษฑ์ไป่เหปืฬดเปืฬงไหดใดไต้หวะด จักดะ้ดให้ฒ่ัดได้
ฬิสฝฯเธฟิดเธฟิดใดกัฝจะตจ่ัผซื้ฬขฬงกิดฒี่แปฟกตั จักดะ้ดดัฒ่ัดช้ฬปปิ้งสิดค้ัถฟิตบะฑฐ์
เคฝื่ฬงสัฬังต่ังๆฒี่ ศูนย์เครื่องส่าอาง เดิดฒังสู่ ตลาดปลาไทเป เป็ดแหฟ่งฝวปฬัหัฝฒฯเฟ
สดๆ ฒี่ใหฌ่ฒี่สุดขฬงไต้หวะด สถัดฒี่แฟดด์ปัฝ์กฬีกหดึ่งแห่งขฬงไต้หวะด เปิดตะวฬผ่ังเป็ด
ฒังกัฝหฟะงจักกัฝปฝะตปฝุงธื้ดฒี่ตฟัดเดิปเปื่ฬปีค.ศ. 2012 ปีซูเปฬฝ์ปัฝ์เก็ตสไตฟ์ฌี่ปุ่ด
ขดัดใหฌ่ฬัฑัจะกฝแห่งฬัหัฝสดใหป่ฒะ้งขฬงฒฯเฟ, ถะก, ถฟไป้ แฟฯขดปต่ังๆ ฒี่จะดให้ตฝิกัฝ
เป็ดโซดขฬงแต่ฟฯปฝฯเบฒฬัหัฝจัดวดปักปัผ
เย็น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Happiness Inn Hotel หฝืฬเฒีผตเฒ่ั

วันที่3
เช้า

เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ดัฒ่ัดชป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็ดหดึ่งสะฌฌฟะกษฑ์ขฬงปฝฯเฒศไต้หวะด แฟฯสถัดฒี่
ฒ่ฬงเฒี่ผวหฟะกฒี่ต้ฬงปัขฬงเปืฬงไฒเป สฝ้ังขึ้ดตะ้งแต่ปี 1976 เธื่ฬเป็ดกัฝฝัฟึกแฟฯเฒิดฒูด
ฬดีตปฝฯณัดัณิตดีเจีผง ไคเชก เป็ดฬัคัฝสีขัวฒะ้ง 4 ด้ัดปีหฟะงคัฒฝง 8 เฟี่ผปสีด้ัเงิดแตต
สถัปัตผกฝฝปแตตจีด ตะ้งเด่ดเป็ดสง่ัฬผู่ตฝงกฟังขฬงจตุฝะสเสฝีบัธ(Freedom Square) ปี
ตะดไดด้ัดหด้ั 89 ขะ้ดเฒ่ักะตฬัผุขฬงฒ่ัดปฝฯณัดัณิตดี โดผบัผใดจฯปีฝูปปั้ดฒัจักฒฬง
สะปพฒณิ์ขฬงฒ่ัดใดฒ่ัดะ่งขดัดใหฌ่ฒี่ปีใตหด้ัผิ้ปแผ้ปต่ังจักฝูปปั้ด ขฬงฒ่ัดใดฒี่ฬื่ดๆ ซึ่งจฯ
ปีฒหัฝผืดเท้ัไว้ 2 ดัผตฟฬดเวฟั แฟฯฒี่กัแธงด้ัดใดหฟะงจฯปีข้ฬควัปปฝะชฌัฒังกัฝเปืฬง
กัฝปกคฝฬงขฬงฒ่ัดฬผู่ 3 คั คืฬ จฝิผณฝฝป ปฝฯชัณิปไตผ แฟฯวิฒผัศัสตฝ์ ธัฒ่ัดแวฯชป
ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ฒี่เป็ดเคฝื่ฬงปฝฯดะตเธื่ฬสุขบัธ ปีฒะ้งแตตสฝ้ฬผข้ฬปืฬ แฟฯ
สฝ้ฬผคฬ ปีคุฑสปตะติใดกัฝป้ฬงกะดฝะงสี ช่วผกัฝไหฟเวีผดขฬงเฟืฬดใดฝ่ังกัผคดเฝั ฝวปฒะ้ง
ปีชปหผกไต้หวะด แฟฯปฯกัฝะงแดง เคฝื่ฬงปฝฯดะตฟ้ัค่ัขฬงชัวไต้หวะดตะ้งแต่โตฝัฑ ให้ฒ่ัดได้
เฟืฬกซื้ฬสิดค้ัตัปฬะณผัศะผ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จักดะ้ดดัฒ่ัด ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หฝืฬ SUN MOON LAKE
ได้ฝะตกัฝขดัดดัปว่ัเป็ด "สวิสเซฬฝ์แฟดด์แห่งไต้หวะด" แฟฯเป็ดฒี่ๆคดไต้หวะดดิผปปัอะดดีปูด
กะดด้วผ ซึ่งเป็ดฬีกหดึ่งสถัดฒี่ฒ่ฬงเฒี่ผวฒี่โด่งดะง แฟฯเป็ดฒี่ดิผปใดหปู่ดะกฒ่ฬงเฒี่ผว ฬีกแห่ง
ขฬงชัวไต้หวะด โดผตฝิเวฑฝฬต ๆ ฒฯเฟสัตแห่งดี้ปีจุดฒ่ฬงเฒี่ผวฒี่สัคะฌปักปัผ ก็คืฬ วัด
พระถังซัมจั๋ง ซึ่งเป็ดวะดเก่ัแก่ปัก ซึ่งสฝ้ังปัเธื่ฬเป็ดเกีผฝติ ให้ธฝฯถะงซะปจะ๋ง ฒี่ตุกป่ัท่ัดง
จักจีดไปฬิดเดีผเธื่ฬฬะฌเชิฌธฝฯไตฝปิญกกฟะตปั วิวบัผใดวะดปีควัปสวผงัป สงต เหปัฯ
แก่กัฝดะ่งชปวิวฒะ้งฒฯเฟสัต ฝวปถึงขฬงกิดฒี่ธฟัดไป่ได้เปื่ฬใคฝได้ปัเผืฬดผะงฒฯเฟสัตสุฝิผะด
จะดฒฝั ดะ่ดคืฬ ไข่ต้มใบชา ไข่ต้ปด้ัซุปใตชัใส่เห็ดหฬปแฟฯสปุดไธฝจีดหฬปกฝุ่ด ฝสชัติขฬงไข่
ต้ปดะ้ดกฟปกฟ่ฬปธฬดีไป่ต้ฬงเติปซฬสให้เสีผฝสชัติ ฝะตฝฬงว่ัฬฝ่ฬผจดหผุดไป่ฬผู่เฟผฒีเดีผว
ถืฬได้ว่ัไป่ว่ัใคฝก็ต้ฬงฟิ้ปฟฬง จักดะ้ดดัฒ่ัดสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัด
กวนอู เป็ดวะดศะกดิ์สิฒณิ์ฬีกแห่งขฬงไต้หวะด ซึ่งบัผใดจฯเป็ดฒี่ปฝฯดิษฏัดฝูปปั้ ดขฬงศัสดั
ขงจื้ฬเฒธเจ้ัแห่งปัฌฌั แฟฯเฒธกวดฬู เฒธเจ้ัแห่งควัปซื่ฬสะตผ์ เป็ดฒี่ดะตถืฬขฬงชัวจีดแฟฯ
ไต้หวะด ฝวปถึงสิงโตหิดฬ่ฬด 2 ตะว ฒี่ตะ้งฬผู่หด้ัวะดซึ่งปีปูฟค่ัตะวฟฯ 1 ฟ้ัดเหฝีผฌไต้หวะด แฟ้ว
ฒ่ัดจฯได้เธฟิดเธฟิดกะตกัฝช้ฬปปิ้งชิฟๆ ไปกะต ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ฒี่เป็ดตฟัดกฟังคืดฒี่
ใหฌ่ฒี่สุดขฬงไต้หวะดแฟฯฝัคัก็ถูกกว่ัใดไฒเป ปีขฬงขัผปักปัผให้ฒุกฒ่ัดได้ช้ฬปปิ้งกะด
ฬผ่ังจุใจ ไป่ว่ัจฯเป็ด เสื้ฬถ้ั ฝฬงเฒ้ั กฝฯเป๋ั เคฝื่ฬงสัฬังค์ ฬีกฒะ้งฬัหัฝฒ้ฬงถิ่ด หฝืฬ
ฬัหัฝดัดัชัติแตต Street Food ปักปัผฒี่ดึงดูดดะดฒ่ฬงเฒี่ผวให้เข้ัปัชิป ฟิ้ปฝสขฬง
ควัปฬฝ่ฬผ แฟฯฒี่สัคะฌแฟฯธิเศษสุดๆ ตฟัดแห่งดี้ดะ้ดปีสิดค้ัแตฝดด์ ฒี่ปะกจฯฟดฝัคัได้
ฬผ่ังถูกสุดๆ ฬผ่ังเช่ด ONITSUKA TIGER ฟดฝัคัเผฬฯฒี่สุด แฟฯปีแตตให้เฟืฬกปักฒี่สุดใด
ไต้หวะด
เย็น
อิสระอาหารค่่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง

พักที่ YY Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จักดะ้ดดัฒุกฒ่ัดเผี่ผปชป หมู่บ้านสายรุ้ง เดิปเป็ดหปู่ต้ัดขฬงเหฟ่ัฒหัฝธฝฝคก๊กปิดตะ๋ง
หฟะงจักฒี่ฬธผธปัผะงไต้หวะดธฝ้ฬปกะตเจีผงไคเช็ค ปัจจุตะดฝะฏตัฟขฬงเปืฬงไฒจงได้เก็ตฝะกษั
ฬดุฝะกษ์ให้เป็ดแหฟ่งฒ่ฬงเฒี่ผวแฟฯแหฟ่งศึกษัชีวิตควัปเป็ดฬผู่ใดฬดีตขฬงตฝฝดัฒหัฝก๊ก
ปิดตะ๋ง ต้ัดแต่ฟฯหฟะงจฯถูกแต่งแต้ปด้วผสีสะดตฝฯกัฝตัเหปัฯแก่กัฝถ่ัผฝูปฬผ่ังปัก ไป่เว้ด
แต่ธื้ดถดดฒังเดิดก็ถูกแต่งแต้ปสีสะดแฟฯตะวกัฝ์ตูดไปฒะ่วฒะ้งหปู่ต้ัด
จักดะ้ดดัฒ่ัดเดิดฒังสู่สดัปติด ไฒจง เธื่ฬเดิด ฒังกฟะตสู่ กฝุงเฒธฮ ตฝวจเช็คเฬกสัฝแฟฯ
สะปบัฝฯ
(อิสระอาหารกลางวัน)
14.30 น.
ฬฬกเดิดฒังจัก เมืองไทจง เธื่ฬ เดิด ฒังกฟะต กฝุง เฒธฮ โดผสัผกัฝติด Viet Jet Air
เฒี่ผวติดฒี่ VZ561 (ใช้ฝฯผฯเวฟัใดกัฝเดิดฒังปฝฯปัฑ 3.45 ชะ่วโปง)
17.15 น.
เดิดฒังถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดผสวะสดิบัธ



หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพืน
้ เมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม
ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 300 NTD ต่อ ร้าน ต่อ ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นปู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง
**ตามกญหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสน่าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นปูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
19-22 เม.ย.2562
17-20 พ.ค.2562
24-27 พ.ค.2562
21-24 มิ.ย.2562
ราคาเด็กทารก
อายุต่ากว่า 2ปี

ปู้ใหฌ่
13,900
14,900
12,900
13,900

เด็ก
13,900
14,900
12,900
13,900

พักเดี่ยว
4,000
4,000
4,000
4,000

5,000 บาท

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
(แต่สามารถเปลีย
่ นปู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาท ัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ตามธรรมเนียม (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่ัตะ๋วโดผสัฝเคฝื่ฬงติดไป-กฟะต ชะ้ดปฝฯหผะดธฝ้ฬปค่ับัษีสดัปติดฒุกแห่งตัปฝัผกัฝฒะวฝ์ข้ังต้ด
2. (ตะ๋วกฝุ๊ปไป่สัปัฝถUpgrade ฒี่ดะ่งเป็ด Sky boss ได้ แฟฯต้ฬงเดิดฒังไป-กฟะตธฝ้ฬปตะ๋วกฝุ๊ปเฒ่ัดะ้ดไป่
สัปัฝถเฟื่ฬดวะดได้)
3. ค่ัฒี่ธะกห้ฬงฟฯ 2-3 ฒ่ัด ตัปโฝงแฝปฒี่ฝฯตุไว้ใดฝัผกัฝ หฝืฬ ฝฯดะตใกฟ้เคีผงกะด
4. ค่ัฬัหัฝ ค่ัเข้ัชป แฟฯ ค่ัผัดธัหดฯฒุกชดิด ตัปฒี่ฝฯตุไว้ใดฝัผกัฝฒะวฝ์ข้ังต้ด
5. เจ้ัหด้ัฒี่ตฝิษะฒ ฮ คฬผฬัดวผควัปสฯดวกฒุกฒ่ัดตฟฬดกัฝเดิดฒัง
6. ค่ัด้ัหดะกกฝฯเป๋ั สะปบัฝฯฒี่สัผกัฝติด 20 กิโฟกฝะป ขึ้ดเคฝื่ฬงได้ 7 กิโฟกฝะป
7. ค่ัปฝฯกะดฬุตะติเหตุใดฝฯหว่ังกัฝเดิดฒัง
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. บัษีหะก ฑ ฒี่จ่ัผ 3%แฟฯบัษีปูฟค่ัเธิ่ป 7%
2. ค่ัฒัหดะงสืฬเดิดฒังไฒผ
3. ค่ัวีซ่ัเดิดฒังเข้ัปฝฯเฒศไต้หวะดสัหฝะตชัวต่ังชัติ (PASSPORTไฒผได้ฝะตกัฝผกเว้ดกัฝฒั
วีซ่ัเข้ัปฝฯเฒศไต้หวะด)
4. ค่ัใช้จ่ัผส่วดตะว ฬัฒิ ฬัหัฝแฟฯเคฝื่ฬงดื่ปฒี่สะ่งเธิ่ปธิเศษ,โฒฝศะธฒ์-โฒฝสัฝ,ฬิดเตฬฝ์เด็ต,ปิดิตัฝ์
ซะกฝีดฒี่ไป่ได้ฝฯตุไว้ใดฝัผกัฝ
5. ค่ัใช้จ่ัผฬะดเกิดจักควัปฟ่ัช้ัขฬงสัผกัฝติด,ฬุตะติบะผฒังณฝฝปชัติ,กัฝปฝฯฒ้วง,กัฝจฟัจฟ,กัฝ
ดะดหผุดงัด,กัฝถูกปฎิเสณไป่ให้ฬฬกแฟฯเข้ัเปืฬงจักเจ้ัหด้ัฒี่ตฝวจคดเข้ัเปืฬงแฟฯเจ้ัหด้ัฒี่กฝป
แฝงงัดฒะ้งฒี่เปืฬงไฒผแฟฯต่ังปฝฯเฒศซึ่งฬผู่ดฬกเหดืฬควัปควตคุปขฬงตฝิษะฒฮ
6. ค่ัฒิปไกด์ คดขะตฝถ ท่านละ 1,200 NTD ต่อทริป สัหฝะตหะวหด้ัฒะวฝ์แฟ้วแต่ควัปปฝฯฒะตใจ แฟฯด้ัใจ
จักฒ่ัด
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง
 กฝุฑัจฬงฟ่วงหด้ัฬผ่ังด้ฬผ 30 วะดก่ฬดกัฝเดิดฒัง แฟฯกฝุฑัเตฝีผปเงิดปะดจัฒ่ัดฟฯ 7,000
ตัฒ ธฝ้ฬปกะตเตฝีผปเฬกสัฝส่งให้เฝีผตฝ้ฬผ บัผใด 2-3 วะด หฟะงจักฒักัฝจฬงแฟ้ว
 กัฝชัฝฯค่ ั ฒะ ว ฝ์ ส่ ว ดฒี่ เ หฟื ฬ ฒังตฝิ ษะ ฒ ฮ จฯเฝี ผ กเก็ ต ก่ ฬ ดเดิ ด ฒังไป่ ด้ ฬ ผกว่ ั 20 วะ ด ฒ่ ั ดควฝ
จะดเตฝีผปค่ัฒะวฝ์ให้เฝีผตฝ้ฬผก่ฬดกัหดด เดื่ฬงจักฒังตฝิษะฒต้ฬงสัฝฬงค่ัใช้จ่ัผใดส่วดขฬงค่ัฒี่
ธะกแฟฯตะ๋วเคฝื่ฬงติด ปิฉฯดะ้ดจฯถืฬว่ัฒ่ัดผกเฟิกกัฝเดิดฒังโดผฬะตโดปะติ
 หักฒ่ัดฒี่ต้ฬงกัฝฬฬกตะ๋วโดผสัฝบัผใดปฝฯเฒศ (กฝฑีฟูกค้ัฬผู่ต่ังจะงหวะด) ให้ฒ่ัดติดต่ฬเจ้ัหด้ัฒี่ ก่ฬดฬฬก
ตะตฝโดผสัฝฒุกคฝะ้ง หักฬฬกตะตฝโดผสัฝโดผปิแจ้งเจ้ัหด้ัฒี่ ฒังตฝิษะฒขฬสงวดสิฒณิ์ไป่ฝะตถิดชฬตค่ัใช้จ่ัผฒี่
เกิดขึ้ด
 หักใดคฑฯขฬงฒ่ัดปีถู้ต้ฬงกัฝดูแฟธิเศษ ดะ่งฝถเข็ด (Wheelchair) เด็ก, ถู้สูงฬัผุ, ปีโฝคปฝฯจัตะว หฝืฬไป่สฯดวก
ใดกัฝเดิดฒังฒ่ฬงเฒี่ผวใดฝฯผฯเวฟัเกิดกว่ั 4 - 5 ชะ่วโปงติดต่ฬกะด ฒ่ัดแฟฯคฝฬตคฝะวต้ฬงให้กัฝดูแฟสปัชิก
บัผใดคฝฬตคฝะวขฬงฒ่ัดเฬง เดื่ฬงจักกัฝเดิดฒังเป็ดหปู่คฑฯ หะวหด้ัฒะวฝ์ปีควัปจัเป็ดต้ฬงดูแฟคฑฯฒะวฝ์
ฒะ้งหปด

กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไป่สัปัฝถผกเฟิกได้ เดื่ฬงจักเป็ดฝัคัตะ๋วเคฝื่ฬงติดโปฝโปชะ่ด เปื่ฬจฬงฒะวฝ์ชัฝฯเงิดค่ัจฬงค่ัฒะวฝ์แฟ้ว
ไป่สัปัฝถผกเฟิก เฟื่ฬด ขฬคืดเงิด ได้ฒุกกฝฑี แฟฯ กฝฑีฒี่กฬงตฝวจคดเข้ัเปืฬงฒะ้งกฝุงเฒธฮ แฟฯใด
ต่ังปฝฯเฒศ ปฎิเสณปิให้เดิดฒังฬฬก หฝืฬ เข้ัปฝฯเฒศฒี่ฝฯตุไว้ ใดฝัผกัฝเดิดฒัง ตฝิษะฒฮ ขฬสงวด
สิฒณิ์ฒี่จฯไป่คืดค่ัฒะวฝ์ไป่ว่ักฝฑีใด ๆ ฒะ้งสิ้ด ฝวปถึง เปื่ฬฒ่ัดฬฬกเดิดฒังไปกะตคฑฯแฟ้ว ถ้ัฒ่ัดงด
กัฝใช้ตฝิกัฝฝัผกัฝใดฝัผกัฝหดึ่ง หฝืฬไป่เดิดฒัง ธฝ้ฬปคฑฯถืฬว่ัฒ่ัดสฟฯสิฒณิ์ ไป่ฬัจเฝีผกฝ้ฬง
ค่ัตฝิกัฝแฟฯเงิดปะดจัคืด ไป่ว่ักฝฑีใด ๆ ฒะ้งสิ้ด
หมายเหตุ
 ตฝิษะฒฮ ขฬสงวดสิฒณิ์ผกเฟิกกัฝเดิดฒัง ก่ฬดฟ่วงหด้ั 5 วะด ใดกฝฑีฒี่ไป่สัปัฝถฒักฝุ๊ปได้ฬผ่ัง
ด้ฬผ 15 ฒ่ัด ใดกฝฑีดี้ตฝิษะฒฮ ผิดดีคืดเงิดให้ฒะ้งหปด หฝืฬจะดหัคฑฯฒะวฝ์ฬื่ดให้ถ้ัต้ฬงกัฝ
 ตฝิษะฒฮ ขฬสงวดสิฒณิ์ฒี่จฯเปฟี่ผดแปฟงฝัผฟฯเฬีผดตังปฝฯกัฝใดฒะวฝ์ดี้ เปื่ฬเกิดเหตุจัเป็ดสุดวิสะผจดไป่ฬัจแก้ไข
ได้ แฟฯจฯไป่ ฝะตถิดชฬตใด ๆ ใดกฝฑีฒี่ สูฌหัผ สูฌเสี ผ หฝื ฬได้ฝะตตัดเจ็ ตฒี่ ดฬกเหดื ฬควัปฝะ ตถิ ดชฬตขฬง
หะวหด้ัฒะวฝ์แฟฯฬุตะติเหตุสุดวิสะผตังปฝฯกัฝ เช่ด กัฝดะดหผุดงัด, บะผณฝฝปชัติ, กัฝจฟัจฟต่ัง ๆ เป็ดต้ด
 กฝฑีถู้เดิดฒังไป่สัปัฝถเข้ั - ฬฬกเปืฬงได้ เดื่ฬงจักเฬกสัฝปฟฬปหฝืฬกัฝห้ัปขฬงเจ้ัหด้ัฒี่ไป่ว่ัเหตุถฟใดๆ ก็
ตัปฒังตฝิษะฒขฬงสงวดสิฒณิ์ใดกัฝ ไป่คืดค่ัฒะวฝ์ฒะ้งหปด

