


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	เมืองไถจง	-
หมูบานสายรุง	-	เมืองเจียอี้

พักที่	YUT	TONG
HOTEL		4	ดาว		หรือ
เทียบเทา

2 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลีซัน	-
ชาอวูหลง	-	เมืองไถจง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่		MOVING	STAR
HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบ
เทา

3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ
วัดกวนอู	-	เมืองไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	ตึกไทเป	101

พักที่	TAIPEI
CONVENTION
CENTER		HOTEL		4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	เมืองจีหลง	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	อนุสรณเจียง
ไคเช็ค	-	ซีเหมินติง	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

16	ต.ค.	60	-	19	ต.ค.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

17	ต.ค.	60	-	20	ต.ค.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

29	ต.ค.	60	-	1	พ.ย.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

3	พ.ย.	60	-	6	พ.ย.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

5	พ.ย.	60	-	8	พ.ย.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

9	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

23	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

3	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 24,999	บาท 24,999	บาท 23,999	บาท 3,700	บาท

5	ธ.ค.	60	-	8	ธ.ค.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

7	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

13	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

25	ธ.ค.	60	-	28	ธ.ค.	60 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

20	ม.ค.	61	-	23	ม.ค.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

26	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

1	ก.พ.	61	-	4	ก.พ.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

8	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

24	ก.พ.	61	-	27	ก.พ.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

28	ก.พ.	61	-	3	มี.ค.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

3	มี.ค.	61	-	6	มี.ค.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท



17	มี.ค.	61	-	20	มี.ค.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

29	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 24,999	บาท 24,999	บาท 23,999	บาท 3,700	บาท

4	เม.ย.	61	-	7	เม.ย.	61 24,999	บาท 24,999	บาท 23,999	บาท 3,700	บาท

5	เม.ย.	61	-	8	เม.ย.	61 24,999	บาท 24,999	บาท 23,999	บาท 3,700	บาท

6	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 24,999	บาท 24,999	บาท 23,999	บาท 3,700	บาท

20	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท

26	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 23,999	บาท 23,999	บาท 22,999	บาท 3,700	บาท



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู

8	เคานเตอร	S	สายการบิน	CHINA	AIRLINES	เจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ	กอนการเดินทาง
08.30	น.	นําทานออกเดินทางสู	นครไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINES	เทีย่วบิน

ที	่CI	838	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	ระหวางการเดินทาง

ชวงบาย
13.00	น.	ถึงทาอากาศยาน	เถาหยวน	เมืองไทเป	ประเทศไตหวัน	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลว	รถโคชปรับอากาศ	พรอม	มัคคุเทศกทองถิ่น
นําทานเดินทางสู	เมืองไถจง	ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน	ระหวางทางใหทานไดสัมผัส

ธรรมชาติและทัศนียภาพของไตหวันตลอดสองขางทางที่รถวิ่งผาน	เมืองไถจง	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของ
มณฑลไตหวัน	ปัจจุบันเป็นศูนยวัฒนธรรม	ทางการศึกษา	เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ	เกาะ
ไตหวัน	และยังเป็นศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน	เมือง	ไถจง	เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวัน
เพื่อนําทานเดินทางสู	หมูบานสายรุง	หมูบานเล็กๆแตมากเสนหของเมืองไทจง	เดิมถูกสรางขึน้เพื่อเป็นบาน

พักทหาร	แตกลายเป็นที่อยูอยางถาวร	และมีความเงียบเหงา	ทําใหตอมา	นายหวง	หยุง	ฝู	(Huang	Yung-fu)
ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่สวยงาม	และ	สรางความมีชีวิต
ชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบานหลังหน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง
นําทานเดินทางลงจากเขามาสู	เมืองเจียอี้	ซึ่งเป็นเมือง	ที่เป็นที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	เมนูพิเศษ	สเต็กจานรอนพรอมสลัดบาร
จากน้ัน	นําทานเขาสูที่พัก	YUT	TONG	HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา	ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	ระหวางการเดินทาง

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

Cai	Hong	Juan	Village	แตกอนเพื่อใชเป็นที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร
ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยว	โดยชื่อ
เสียงของหมูบานสายรุงแหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ	หวง	หยุง	ฝู	(Huang	Yung-fu)
ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
ที่สวยงาม	และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบานหลัง
หน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง	โดยภาพวาดสวนใหญจะ
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี,	พืชสัตว	และรายการอื่น	ๆ	เชนนก,	กระบือ
และคนพื้นเมือง	เป็นตน

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

	รับประทานอาหารเย็น	เมนูพิเศษ	สเต็กจานรอนพรอมสลัดบาร
	พักที่	YUT	TONG	HOTEL		4	ดาว		หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติอาลีซาน	ซึ่งเป็นจุดทองเที่ยวที่	สําคัญและสวยงาม	อีกที่

หน่ึงของเกาะไตหวันที่ทุกทานไมควรพลาด
นําทานเที่ยว	ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน	สัมผัสอากาศบริสุทธิ	์ชื่นชมทะเลหมอก	ตนไมใหญที่มีอายุ

3,000	ปี	ฯลฯ	

ใหทานได	นัง่รถไฟโบราณ	ชมอุทยาน	พรอมทั้งใหทานไดชม	สวนสนพันปี	ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ	มี
ความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยปี	ใหทานไดชื่นชมธรรมชาติ	และ	ถายรูป
เป็นที่ระลึก
หลังจากน้ันนําทาน	ชิมชาอูหลงภูเขาสูง	ทีมี่ชื่อเสียงของไตหวัน
รับประทานอาหารเทีย่ง	เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

ชวงบาย
หลังรับประทานอาหาร	นําทานเดินทางสู	เมืองไถจง	ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม
นําทาน	ชอปป้ิง	ตลาดเฟ๋ิงเจีย๋ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ	เป็นตลาดคนเดินที่มี

รานคาครบครันจําหนาย	เชน	อาหารทานเลนสไตลไตหวัน	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย	จนถึงเวลานัดพบ

ชวงคํ่า



รับประทานอาหารเย็น	เมนูพิเศษ	สุกี้ชาบู
จากน้ัน	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	MOVING	STAR	HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา	ใหทานไดพักผอน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

อุทยานแหงน้ีอยูบนภูเขาที่สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	2,700	เมตร	ภายใน
อุทยานเป็นจะเป็นป าดิบชื้น	มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึน้ในยามเชา
พรอมดูทะเลหมอก	และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย

รถไฟโบราณ	ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ป ุนทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว	และ
ยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู	1	แหงใน	3	แหงของโลก	เพื่อเดินทาง
ขึน้ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตยขึน้จาก
ขอบฟาหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไตหวัน	มีวิวทิวทัศนเป็นทะเลหมอกและ
ขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยูบนพื้นแหงสรวง
สวรรค

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารเที่ยง	เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหารเย็น	เมนูพิเศษ	สุกี้ชาบู
	พักที่		MOVING	STAR	HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด	เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน	ตั้งอยูในเขตซันมูนเลก	เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย	ซึ่งการทองเที่ยวไตหวันไดกอตั้งขึน้
เมื่อวันที่	24	มกราคม	2000	เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่	21	กันยายน	1999	รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขา	ที่นับจากความสูงระดับ	600-2000	เมตร	มีความยาว	33
กิโลเมตร	เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ	ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทร
เสี้ยว	ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะวา	"สุริยัน-จันทรา"
จากน้ันนําทาน	นมัสการอัฐิของพระถังซําจัง๋	ที่ไดอัญเชิญ	อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง	เมื่อปี	ค.ศ.	1965

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําทานหลังจากน้ันนมัสการ	ศาลเจาขงจื้อและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	ซึ่งถือเป็น

เทพเจาแหงภูมิปัญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย
นําทานเดินทางสูเมืองไทเป	เพื่อนําทานเดินทางสู	รานขนมพายสับปะรดซื่อดังเพื่อใหทุกทานไดเลือก

ซื้อของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวัน
จากน้ันนําทานชม	ตึกไทเป	101	(ไมรวมบัตรขึ้นตึก)	ใหทานไดถายรูป	กับนวัตกรรมดานวิศวกรรม	และ

ศักยภาพทาง	เทคโนโลยีของไตหวัน	สัญลักษณ	ของเมืองไทเปมีความสูงถึง	508	เมตร	ไดรับการออกแบบโดย
วิศวกรรมชาวไตหวันภายใน	ตัวอาคารมี	ลูกตุมขนาดใหญหนักกวา	660	ตันทําหนาที่กันการสั่นสะเทือน	ของ
แผนดินไหว	และ	มีการตั้งระบบปองกันวิ	นาศกรรมทางอากาศ	อยางดี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	เมนูพิเศษ	เสีย่วหลงเปา
หลังอาหาร	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	TAIPEI	CONVENTION	CENTER	HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ใหทานไดพักผอนแชน้ําแรสวนตัวภายในหองตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี



ตึกไทเป	101(ไมรวมบัตรขึ้นตึก)

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

	รับประทานอาหารเย็น	เมนูพิเศษ	เสี่ยวหลงเปา
	พักที่	TAIPEI	CONVENTION	CENTER		HOTEL		4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	นําทานสัมผัสบรรยากาศ	ถนนเกาจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง	จีหลง	จิว่เฟิน

เป็นแหลงเหมืองทอง	ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณ	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง	เพราะ
นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่ เสียง	ที่สุดในไตหวัน	ใหทานไดเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
รานคา	รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศนรวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา



ที่มีอยูมากมายอีกดวย
นําทานไปยัง	อุทยานเยหลิว่	จุดเหนือสุดของไตหวัน	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว	ออกไปในทะเล	เป็น

ชายหาดที่มีชื่อเสียง	เต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเล
ลมทะเล	และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายลานปีกอนทําใหเกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝ่ังใน
รูปรางที่แตกตางกัน	ประกอบดวยโขดหิน	ชะงอนทราย	รูปรางตางๆ	เชน	รองเทาเทพธิดา	และที่โดดเดนมีชื่อ
เสียงมากที่สุดก็คือ	“เศียรราชินี”
รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	หองอาหาร	เป็นอาหารจีนซีฟ ูด

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอ	ชมศูนย	germanium	เป็นสรอย	มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลใน	ซึ่ง

สามารถปรับสภาพประจุลบ	บวกในรางกายใหสมดุล	รางกายเป็นปรกติ	ระบบไหลเวียนโลหิตดี	ชวยใหรายการ
สดชื่น	ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนดจากทั่วโลกใหทานไดเลือก
นําทาน	เดินทางถึง	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ซึ่งเป็นแหลงรวม	รูปภาพ	สิ่งของตางๆ	ที่เป็นประวัติแทบ

ทั้งหมดเกี่ยวกับ	ทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ตั้งแตสมัยที่ยังเป็นลูกศิษย	ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู
ตําแหนงผูนําประเทศ	ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูป้ันทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ซึ่งจะมี
ขึน้ทุก	1	ชั่วโมง	บนชั้น	4	ของอนุสรณแหงน้ี
หลังจากน้ันใหทานไดช็อปป้ิง	ตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	สยามสแควรเมืองไทย	มีทั้งแหลง

เสื้อผาแบรนด	เนมสไตลวัยรุน	กระเปา	ของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGER	แบรนด
ที่ดังของญี่ป ุน	รวมทั้งยี่หอตางๆ	เชน,	NEW	BALANCE	,	PUMA,ADIDAS,	NIKE	แตในสวนของราคาที่ประเทศ
ไตหวัน	ถือวาถูกที่สุด	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีนพื้นเมือง
หลังรับประทานอาหาร	นําทุกทานเดินทาง	สู	สนามบินเถาหยวน	เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
22.25	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINES	เทีย่วบินที	่CI	837
01.15	น.	ถึงทาอากาศยาน	สุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกบน
ภูเขาและงดงามดวยประวัติศาสตรที่เป็นเอกลักษณ	ในอดีตเคยเป็นแหลง
เหมืองแรทองคําที่เกาแก	และถนนสายเกาแกของหมูบานในจิ่วเฟ่ินตั้งอยู
บริเวณไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ไตหวัน	ซึ่งจะเต็มไปดวยสิ่งของหลากหลาย	ตั้งแตของกิน	ของเลน	สินคาที่
สวยงามและเป็นงานฝีมือ

เป็นแหลงเหมืองทอง	ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณ	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง	เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในไตหวัน	ใหทานไดเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา	ราน
อาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน	รวมทั้งเลือกชิม
และซื้อชาจากรานคาที่มีอยูมากมายอีกดวย

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	หองอาหาร	เป็นอาหารจีนซีฟ ูด



อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีนพื้นเมือง

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	คณะผูเดินทางจํานวน	15	ทาน	ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวร

ไทยรวมเดินทางดวย	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน

และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	15	ทานหรือคณะผูเดินทางไมครบ	15	ทาน
ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	(ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาซึง่ไดชําระไวกับทางสถานทูตแลว)	หรือ
จัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัย	ธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
**กรุป	15	ทานออกเดินทาง**

กรุณาจองลวงหนาพรอมสําเนาพาสสปอรตชําระงวดแรก	8,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง	ทีมี่อายุเหลืออยางนอย	6	เดือน	นับจากวันทีเ่ดินทาง
งวดทีส่อง	กอนเดินทาง	21	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
2.	ประสงคอยูตอ	จะมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด
3.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(2	ทานตอ1หอง)
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คากระเปาเดินทางทานละ	2	ใบ	(น้ําหนัก	30	กิโลกรัม)

9.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
10.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	*ทั้งน้ียอมอยูใน

ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	*(สําหรับผูสูงอายุ	70	ปี	ขึน้ไป	วงเงินประกัน	ทานละ	500,000	บาท	คา
รักษาอยูในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	)

1.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
2.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางที่ชํารุดหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
6.	คาธรรมเนียมวีซา
7.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	800	NTD	/	ทาน	/ทริป	(ลูกคาเด็กชําระเงินเทาผูใหญ),	คาทิปหัวหนา

ทัวรแลวแตความประทับใจ



สําหรับหนังสือเดินทางไทย	สามารถเขาประเทศไตหวันไดโดยไมตองขอวีซา
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเลมสีน้ําเงิน	ตองขอวีซาไตหวันตามปกติ	เอกสารดังน้ี

1.หนังสือเดินทาง	(Passport)
-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	(สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํา
มาประกอบการยื่นวีซาดวย	เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา

2.รูปถาย
-	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2	x	1.5	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	
-	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอรใชไมได,	
-	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ)	

3.หลักฐานการเงิน
-	สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	6	เดือน	(กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดลาสุดถึงเดือนปัจจุบัน
ใหเรียบรอยกอนถายสําเนา)	พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง	
-	หรือรายการเดินบัญชี	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือน	กรุณายื่นขอจากธนาคาร	โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3
วัน	

4.หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)
-	กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน	และ	วันเริ่มทํางาน	
-	กรณีเป็นเจาของกิจการสําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็น
กรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา	
-	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือ
สถาบันที่กําลังศึกษาอยู	และสําเนาบัตรนักศึกษาพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา

5.สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถามี)
กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
5.1	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	
-	ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง	และตองทําจดหมายชี้แจงวาเดินทางพรอมใครและมีความสัมพันธ
กันอยางไร	พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
-	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครอง
ของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็กเด็กอยูในความปกครองของผูอื่น
จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตร	บุญธรรม	เป็นตน
5.2	กรณีสมรสแลว
-	สําเนาทะเบียนสมรส	พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
5.3	กรณีเป็นผูสูงอายุ	60ปีขึน้ไป	ไมตองใชเอกสารการงาน	

หนังสือเดินทางขาราชการ	ไมไดรับการยกเวนวีซาไตหวัน	หากใชหนังสือขาราชการเดินทางตองยื่น
วีซาเทานัน้
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ราคาน้ี	รวมภาษีน้ํามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแลว	หากมีการประกาศเพิม่ขึ้นหลังจากวัน

ที	่3	มีนาคม	2560	ทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บตามจริง
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่อ

งบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน



ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	หรือเทศกาล	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักอาจเต็ม

บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
3.	โรงแรมในไตหวันทุกโรงแรมจะมี	Wifi	หรือสาย	Land	บริการอินเตอรเน็ต,	ไดรเป าผม,	กาน้ํารอน	บริการใหฟรี

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวติดตอกัน	ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง	
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	สําหรับผูโดยสารที่ทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทาง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	35วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด	

3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด	ยกเวนมัดจํา
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	20ขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิค์ืนเงินในทุกกรณี
5.	เปลี่ยนวันเดินทาง	กรุณาแจงมากกวา	25	วันกอนการเดินทาง	หากแจงนอยกวา	25	วัน	ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยน

วันเดินทาง


