พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
เดินทางโดยสายการบินแห่ งชาติ ไต้ หวัน เครื่องลาใหม่
กัปตันเก่ าประสบการณ์ สูง ที่น่ังกว้ างขวางสะดวกสบาย
อาหารพิเศษ
กาหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 (ดูพีเรียดจากตารางด้ านล่ างค่ ะ)
วันแรก
กรุงเทพฯ
– ไต้ หวัน – ไทเป
12.00 น.
สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาท์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้ าหน้ าที่
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่ าน
14.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR202 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.10 น.
ถึงท่ าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
แล้ วนาท่านเดินทางสูเ่ มืองไทเป
พักที่ : HOTEL INRENDY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า http://www.hotel-intrendy.com/

วันที่สอง

ร้ านขนมเค้ กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – เหย่ หลิ่ว – อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง (สยามส
แคว์ ไทเป) – เถาหยวน – อาบนา้ แร่ ส่วนตัว

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ร้ านขนมเค้ กพายสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกช้ อปปิ ง้ ขนมของฝากที่ขึ ้นชื่อของไต้ หวัน ไม่ว่าจะ
เ ป็ น พ า ย เ ค้ ก สั บ ป ะ ร ด ท้ อ ฟ ฟี่ น ม ร ส เ ลิ ศ ข น ม โ ม จิ สู ต ร ดั ้ ง เ ดิ ม ไ ต้ ห วั น ข น ม พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ฯ ล ฯ
นาท่านออกเเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์
ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุตา่ งๆ ทาให้ จานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากัน
อพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีกรใช้ จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ ” และ
“อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้ เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึ งกลับมา
คึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครัง้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเหย่ หลิ่ว แล้ วนาท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่ หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้ วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่ างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้ าหู รังผึ ้ง ที่เกิดจาก การ

เที่ยง

เย็น

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน ้าทะเล และ ลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรราชินี รองเท้ าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วใน
เกาะไต้ หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตาม
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลสไตส์ ไต้ หวัน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็คตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลั
้ ง มีลกั ษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหารเทียน
ถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้ างขวาง ทาให้ อนุสรณ์แห่งนี ้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้ านข้ าง
อาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง (สยามส
แคว์ แห่ งไทเป)  อิสระท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายรวมทังสิ
้ นค้ าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
 อิสระอาหารมือ้ ค่า ภายใน ซีเหมินติง เพื่อให้ ทุกท่ านสามารถเลือกซือ้ เลือกชิมอาหารพืน้ เมือ งของไต้ หวันได้ ตาม
อัธยาศัย และเพื่อไม่ ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของท่ านให้ การช้ อปปิ ้ งภายในซีเหมินติง
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เถาหยวน
พักที่ : EASTERN VILLA RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ นา้ แร่ ภายในห้องพัก ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เถาหยวน
หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
วินอู่ – ร้ านชา - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หนานโถว จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ  ซึ่งวัดแห่งนีไ้ ด้ รับการกล่าวขานว่า
เป็ นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกัลป์ และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉานซื่อ 1ใน4วัดใหญ่
ของไต้ หวัน เป็ นสถานที่ของเหล่านักแสวงบุญ มีผ้ เู ข้ าไปเยี่ยมชมสักการะเป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้
พระสงฆ์ได้ ศกึ ษาธรรมะอีกด้ วย วัดนี ้ได้ รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป 101
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารมื ้อกลางวันแล้ ว นาท่านเดินทางสู่  ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้ รับการกล่าวขานว่า งดงามราว
กับภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวัน ตังอยู
้ ่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรี ย ซึ่งทางการท่องเที่ยว
ไต้ หวันได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสูย่ อดเขาที่นบั จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่
มีภเู ขาสลับซับซ้ อนล้ อมรอบ ลักษณะภูมปิ ระเทศที่โดดเด่น ทาให้ ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี ้ยว ซึ่งเป็ น

เที่ยง

ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

+ วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเห

เย็น

วันที่ส่ ี

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” พร้ อมทัง้ นาท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้ อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่
วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนันน
้ าท่านกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้ า
แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าถึงตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญ
ไต้ หวัน และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้ าแห่งปั ญญาและเทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์
จากนันน
้ าท่านกราบไหว้ สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่  วัดเหวินอู่  ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้ าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ า
แห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าถึงตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน และนาท่านนมัสการ ศาล
เจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้ าแห่งปัญญาและเทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ นาท่านเดินทางสู
่ ร้ านชา ให้
ท่านได้ ชิมชาขึ ้นชื่อของไต้ หวัน จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้ หวัน เมืองนี ้
จะเป็ นศูนย์ กลางการเดินทางจากทางด้ านเหนื อ ของเกาะ และทางใต้ ของเกาะจึงทาให้ เมือ งนี ม้ ีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
จากนันน
้ าท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ ท่านได้ อิสระกับการช้ อปปิ ง้
เลือกซื ้อสิง่ ของที่ถกู ใจ ท่ านที่ช่ นื ชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ท่ นี ่ ีราคาถูกกว่ าเมืองไทยแน่ นอน
 อิสระอาหารมือ้ ค่ า ภายใน ฝงเจี่ย ไนท์ มาร์ เก็ต เพื่อให้ ทุ กท่ า นสามารถเลื อ กซือ้ เลือ กชิมอาหารพืน้ เมื องของ
ไต้ หวันได้ ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของท่ านให้ การช้ อปปิ ้ งภายในฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
พักที่ : KUN HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://www.kun-taichung.com.tw/en/
ไทจง –
ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชัน้ 89) – MITSUI OUTLET –
สนามบินเถาหยวน –
กรุงเทพฯ

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป จากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้ าที่
ทาจากธาตุเจอร์ เมเนี ยม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีต่อ ผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทาให้ เลือ ดลมไหลเวี ยนดีขึ ้น เพิ่ม
พละกาลัง ผ่อนคลายความตึงเครี ยด เป็ นต้ น โดยเป็ นสินค้ ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทัว่ เอเชีย
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู
่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี ้เคยมีความสูงเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้ าง
ขึ ้นโดยหลักวิศวกรรมชันเยี
้ ่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมี
ลิฟท์ที่เคยเร็วที่สดุ ในโลก ด้ วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้ อปปิ ง้ แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ทันสมัยที่ สดุ แห่งหนึ่งของไทเป
บริเวณตึก 101 ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนเนมชันน
้ า

จากนันน
้ าท่านเดินทางไปช้ อปปิ ง้ ที่ MITSUI OUTLET เป็ น OUTLET จากญี่ปนุ่ ที่ใหญ่ที่สดุ ในไต้ หวัน ภายในมีห้างร้ าน
และอาหารกว่า 200 แบรนด์ชนน
ั ้ า ส่วนใหญ่ราคาค่อนข้ างถูกกว่าเมืองไทย
เย็น
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
22.30 น.เหิรฟ้ าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR061(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
01.10+1 น.
ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ ้ ชื่อ 3 ร้ าน คือ ร้ านขนมเค้ กสัปปะรด GERMANIUM SHOP ร้ านชา
อัตราค่ าบริการ ปี 2561
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่ านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

14 – 17 ก.ค. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

11 – 14 ส.ค. 61
(วันแม่ )

21,900

21,900

21,900

21,900

6,000

18 - 21 ส.ค. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

1 – 4 ก.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

15 -18 ก.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

6 - 9 ต.ค. 61

21,900

21,900

21,900

21,900

6,000

10 - 13 พ.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

24 - 27 พ.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

8 - 11 ธ.ค. 61
(วันรัฐธรรมนูญ)

21,900

21,900

21,900

21,900

6,000

15 - 18 ธ.ค. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานี บ้ ริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
*** 15 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิ่นบริการคะ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้ อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนาเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางน ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท *ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มี การตกลงไว้ กบั บริษัทประกัน
ชีวติ *
เดินทางท่ องเที่ยวไต้ หวันตัง้ แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว้ นวีซ่าสาหรับคนไทยถือพาสปอร์ ตไทยประเภทท่ องเที่ยว สามารถท่ องเที่ยวไต้ หวันอยู่ได้ ไม่ เกิน 30วัน
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ ไปนะคะ หากไม่ แน่ กรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่ ายได้ เลยค่ ะ 
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าวีซ่า ท่ านละ 1700 บาท (ค่ าวีซ่าเดี่ยว)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทกุ ชนิด
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่ านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้ า) (=600 TWD/ลูกค้ า)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก
, ค่าซัก รี ด ฯลฯ
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระค่ามัดจา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
 ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่ายได้ เลยค่ะ
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึ ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสทิ ธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทาง
บริษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ ายการสูญหาย ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชาระ ไว้ แล้ ว
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร เดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี ้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ ้นตามจริ ง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การ
นันๆ
้
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทั ้งนี ้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า


