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อาหารพิเศษ
สุก้ ีสตู รไต้หวัน พร้อมน้าจิ้มรสเด็ด ,อาหารเจประยุกต์,
ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา , เป็ ดปักกิ่ง,
เสี่ยวหลงเปาที่ข้ ึนชื่อของไทเป
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กาหนดการเดินทาง มีนาคม2561(ดูพเี รียดตามตารางด้านล่างคะ)
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ เกาสง

16.30 น. สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้
4 เคาท์ เตอร์ Sประตู 8สายการบิน
CHINA AIRLINES เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่ าน
18.55น. ออกเดินทางสู่
ประเทศไต้ หวัน...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI840
23.15น. ถึงท่ าอากาศยานเกาสง หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
พักที่ : CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNGระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/About.aspx

วันที่ 2

เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน –EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL)– ไทจง

เช้ า

บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เจดีย์มังกรเสือ  (Dragon Tiger Tower) มีรูปปั น้ มังกรและเสือคาราม
ขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ อ่ ย่างเด่นสะดุดตา โดยที่ทางเข้ าจะเป็ นรูปปากมังกรและทางออกจะเป็ นรูปของปากเสือ
ชาวท้ องถิ่นเชื่อกันว่า หากใครที่เดินลอดปากของมังกรหิน และเดินออกจากปากของเสือจะเปลี่ยนความ
โชคร้ ายกลายเป็ นความโชคดี นอกจากนี ้ท่านยังสามารถขึ ้นชมวิวด้ านบนของเจดีย์ จะเห็นทัศนียภาพ
โดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาที่สวยงามมากทีเดียวจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่วัดฝอกวงซัน 
วัดที่มีประวัตศิ าสตร์ มายาวนาน นาท่านสักการะพุทธสถาน ฝอกวงชัน วัดแห่งนี ้มีชื่อเสียงมากในไต้ หวัน
โดยเฉพาะการประกอบธรรม อาณาเขตกว้ างขวางปกคลุมภูเขาทังลู
้ ก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมาย
แล้ วภายในตัววัดยังมี การก่อสร้ างโบสถ์ที่สวยงาม และรูปปั น้ พระอรหันต์หลายร้ อยองค์นาท่านชม อนุสรณ์
พระพุทธเจ้ า สร้ างตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย
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เที่ยง

บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษอาหารเจประยุกต์
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ อาณาจักร EDA WORLDสถานที่ทอ่ งเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝั นของคนทุก
เพศทุกวัย บนเนื ้อที่กว่า 8600 ตารางเมตร มีร้านค้ าถึง 123 ร้ านค้ าอาคารสแควร์ ได้ ออกแบบให้ เป็ นแบบ
สถาปั ตยกรรมเขตร้ อน พร้ อมทังรวบรวมภั
้
ตตาคารชื่อดังเวทีการแสดงและตลาดนัดให้ บรรยากาศความ
คึกคักสนุกสนาน ภายในถูกตกแต่งให้ มีความสวยงามทันสมัยตัวห้ างสรรพสินค้ าเป็ นสถาปั ตยกรรมสไตล์
โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่ องเล่นกังหันหมุนที่มี
ความสูงจากพื ้น55 เมตรเรื อเหาะสูง 33 เมตร อีกทังมี
้ รถไฟเหาะรูปตัว Uแห่งเดียวในเอเซียซึง่ จะทาให้ คณ
ุ
ได้ สมั ผัสความเสียวและความตื่นเต้ นบนกลางอากาศ อย่างไม่ร้ ูลืม หรื อ ท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็มี โซน
OUT LET MALLขนาดใหญ่เป็ นแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ดงั ชันน
้ าของโลก เพื่อให้ ทกุ ท่านได้ มีความสุขกับ
การช๊ อปสินค้ ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื ้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้ านค้ าสินค้ า
แบรนด์ดงั กว่า 300 แบรนด์ อาทิ GucciYSLA /XDKNYTommyHilfigerและPoloRalphLauren...และอื่น ๆ
เพื่อให้ คณ
ุ ได้ ซื ้อสินค้ าแบรนด์ที่คณ
ุ ชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ ....อิสระให้ ทกุ ท่านเลือกกิจกรรมที่ ชอบสนุก
กันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร E-DAWORLD
จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองไทจงเมืองซึง่ มีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้ หวันเมืองนี ้จะเป็ น
ศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้ านเหนือของเกาะ และทางใต้ ของเกาะจึงทาให้ เมืองนี ้มีความคึกคักอยู่
ตลอดเวลา

เย็น

บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ สุกีส้ ูตรไต้ หวัน
พักที่ : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
http://www.lailaihotel.com.tw/

วันที่ 3

ไทจง – หนานโถว – ล่ องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้ าน
ชา – ไทเป –อาบนํา้ แร่

ST16 - TAIWAN มุ้งมิ ้ง เกาสง CI4D3N

เช้ า

เที่ยง

 บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองหนานโถว ตังอยู
้ ท่ างตอนกลางของไต้ หวัน เมืองนี ้มีขนาดใหญ่ที่สดุ ใน
ไต้ หวัน เพื่อนาท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราซึง่ ได้ รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับ
ภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวัน ตังอยู
้ ใ่ นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย
ทางการท่องเที่ยวไต้ หวันได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสูย่ อดเขาที่นบั จากความสูง
ระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภเู ขาสลับซับซ้ อนล้ อมรอบ ลักษณะภูมิ
ประเทศที่โดดเด่น ทาให้ ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี ้ยว ซึง่ เป็ นที่มาของนามอัน
ไพเราะว่า“สุริยันจันทรา”พร้ อมทังน
้ าท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋งที่ได้ อญ
ั เชิญอัฐิธาตุกลับมาที่
วัดเสวียนกวงเมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษปลาประธานาธิบดี
จากนันน
้ าท่านกราบไหว้ สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ซึง่ หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้ าแห่งปั ญญา และ
เทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2ตัวที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าวัด ซึง่ มีมลู ค่าถึงตัวละ 1ล้ าน
เหรี ยญไต้ หวันและนาท่านนมัสการศาลเจ้ าขงจือ้ และศาลเจ้ ากวนอูซงึ่ ถือเป็ นเทพเจ้ าแห่งปั ญญาและ
เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ แล้ วนาท่านสู่ ร้ านชา ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มรสชาติชาชันดี
้ จากภูเขาสูง อาทิเช่น
ชาอูห่ ลง นอกจากนันยั
้ งมีชาเขียวผงสุดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาต้ มน ้าร้ อน
เพราะชาเขียวผงนี ้สามารถชงได้ กบั น ้าอุณหภูมิปกติ และชงกับน ้าเย็นได้ หรื อจะเพิ่มความอร่อยด้ วยการ
ชงกับยาคูลท์ เป็ นต้ น จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองไทเป

เย็น

 บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
http://www.ntphotel.com/e_index.html

อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ นาํ ้ แร่ ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายในห้ องพักของท่ าน
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วันที่ 4

พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเชค –ร้ านขนมเค้ กพายสัปปะรด - แวะถ่ ายรู ป
ที่ตกึ ไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชัน้ 89)–ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
กรุ งเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ก้ ูกง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้ หวัน
เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ได้ รวบรวมของล ้าค่าในพระราชวังกู้กงของปั กกิ่งไว้ ทงหมดซึ
ั้
ง่ ประเมินค่ามิได้ และ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้ วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี ้มีประวัติ
ยาวนานกว่า 5 ,000 ปี ชมของล ้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ ตราประทับ
ประจาตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้ างแกะสลัก ฯลฯ แล้ วนาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค 
ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลั
้ ง มีลกั ษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่
กว้ างขวาง ทาให้ อนุสรณ์แห่งนี ้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้ านข้ างอาคารใหญ่
เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ

เที่ยง

 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษเสี่ยวหลงเปา
จากนันน
้ าท่านสู่ ร้ านขนมเค้ กพายสัปปะรดอิสระเลือกชิมเลือกช้ อปปิ ง้ ขนมของฝากที่ขึ ้นชื่อของ
ไต้ หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้ กสับปะรด ท้ อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสตู รดังเดิ
้ มไต้ หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ตึกไทเป101(ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชัน้ 89)ตึกที่เคยสูงที่สดุ เป็ นอันดับ 1
ของโลกและมีความสูงถึง 508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป นวัตกรรมด้ านวิศวกรรมและศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีของไต้ หวันได้ รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้ หวันบริเวณชัน้ 1ถึงชัน้ 5 จะมีสินค้ าแบ
รนด์เนม ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้ าและช็อปปิ ง้ มอลล์อยู่
กว่าสิบแห่ง เทียบเท่ากับสยามพารากอนของเมืองไทยให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 เพื่อเก็บภาพไว้ เป็ น
ที่ระลึก จากนันน
้ าท่านสู่ ซีเหมินติง เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองไทเป เปรี ยบเสมือนสยามส
แควร์ ในกรุงเทพฯ ที่นี่เป็ นศูนย์รวมแห่งแฟชัน่ ทังสไตล์
้
ไต้ หวัน เกาหลี และญี่ปนุ่ รุ่นใหม่ที่ทนั สมัยให้ ทา่ นได้
เลือกซื ้อ เลือกช็อปกันได้ อย่างเต็มอิ่ม นอกจากเป็ นศูนย์รวมแห่งแฟชัน่ แล้ วยังเป็ นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่
ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เลือกชิมอาหารกันได้ อย่างจุใจ
อิสระอาหารมือ้ คํ่า ภายใน ซีเหมินติงเพื่อให้ ทุกท่ านสามารถเลือกซือ้ เลือกชิมอาหารพืน้ เมืองของ

เย็น

ไต้ หวันได้ ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของท่ านให้ การช้ อปปิ ้ งภายในซีเหมินติง

ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

ST16 - TAIWAN มุ้งมิ ้ง เกาสง CI4D3N

22.05 น.
00.35 น.+1

เหินฟ้าเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI837
ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขึน้ ชื่อ 2 ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสัปปะรด
อ ัตราค่าบริการ ปี 2560-2561
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก

เด็กอายุต่าํ กว่ า 11 ปี

เด็กอายุต่าํ กว่ า 11 ปี

เด็กอายุต่าํ กว่ า 11 ปี

ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ไม่ มีเตียงเสริม

3 - 6พ.ย.60

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

10 - 13พ.ย. 60

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

24 – 27 พ.ย. 60

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

15-18ธ.ค.60

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

22 -25ธ.ค.60

24,900

24,900

24,900

23,900

5,500

12-15 ม.ค.61

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

19 - 22 ม.ค.61

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

2 - 5 ก.พ.61

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

23– 26 ก.พ.61

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

9 - 12 มี.ค.61

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

16 - 19 มี.ค.61

24,500

24,500

24,500

23,500

5,500

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
้ ไปออกเดินทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ไทยและไกด์ทอ
*** 20 ท่านขึน
้ งถิน
่ บริการคะ***
อ ัตรานีร้ วม
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 ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าทีพ
่ ักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนํ าเทีย
่ วตามสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
ี และหัวหน ้าทัวร์ นํ าเทีย
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชพ
่ วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประก ันอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
การตกลงไว ้กับบริษัทประกันชวี ต
ิ *

*ทัง้ นีย
้ อ
่ มอยูใ่ นข ้อจํากัดทีม
่ ี

เดินทางท่องเทีย

่ วไต ้หวันตัง้ แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018
ยกเว ้นวีซา่ สําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเทีย
่ ว สามารถท่องเทีย
่ วไต ้หวันอยูไ่ ด ้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน
้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ

อ ัตรานีไ้ ม่รวม
่ ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซา
่ เดีย
ค่าวีซา
่ ว)
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 % และภาษีทก
ุ ชนิด
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และพน ักงานข ับรถ ท่านละ 150TWD/ ว ัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
่ ค่าอาหาร และเครือ
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว อาทิเชน
่ งดืม
่ สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก
ั รีด ฯลฯ
, ค่าซก

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
 กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมสําเนาหน ้าพาสปอร์ต
สว่ นทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 40 ว ัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึน
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว ้นมัดจํา

ิ ธิใ์ นการไม่คน
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึน
้ ไป ขอสงวนสท
ื เงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
* บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
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ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสย
ั ิ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่
่ การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้ายการสูญหาย
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติม เชน
้ อจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ความล่าชาหรื
ิ้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสท
ิ ธิแ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสน
์ ละจะไม่รับผิดชอบ
ิ้
ค่าบริการทีท
่ า่ นได ้ชําระ ไว ้ แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย

หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
ิ ธิ์
* ราคานีค
้ ด
ิ ตามราคาภาษี เครือ
่ งบินและภาษี สนามบินในปั จจุบัน ซงึ่ หากมีการปรับราคาสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสท
ทีจ
่ ะปรับราคาขึน
้ ตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลีย
่ นแปลง การบริการ

จากสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการ
ทัวร์อน
ื่ ทดแทนให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนั น
้ ๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คําสญ
ั ญาใดๆ ทัง้ สน
ิ้ แทนบริษัทฯ นอกจากมี
* มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้
* หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรม เนือ
่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ิ้ แต่ทัง้ นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเทีย
ทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ มาให ้ โดย
ิ ธิก
ขอ สงวนสท
์ ารจัดหานี้ โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า


