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เดินทางช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561
วันแรก
23.00 น.

วันที่สอง
02.15 น.
06.55 น.

เที่ยง

คา่
วันที่สาม

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8
สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชั ่วโมง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดพระถังซัมจั ๋ง
วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเปโดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 206
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้วมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ รอต้อนรับ บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก
+ ขนม จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งได้รบั
การกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขต
ของซันมูลเลกเนชัน่ แนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้กอ่ ตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 24
มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000
เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภเู ขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิ
ประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มา
ของนามอันไพเราะว่า สุริยนั จันทรา ให้ท่านดื่มดํา่ กับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นําท่านขึ้ นสู่วดั เสวียนจางนมัสการอัฐิของ
พระถังซาจั ๋งที่ได้อญ
ั เชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นํ าท่านเดิ นทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึ งศาสดาขงจื่อ
เทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึ งสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยู่
หน้าวัดซึ่งมีมลู ค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน ต่อด้วย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ น
ที่ต้งั ของอุทยานอาลีซาน
 บริการอาหารค ่า เมนูพิเศษ..สเต็ก+สลัดบาร์
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซนั – นั ่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต
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 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานอาลีซนั (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง)
จากนั้นนําท่าน นั ่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะ
ไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปนยั
ุ่ งปกครองอยูม่ ที ้งั นักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจ
ในการสร้างผลงานเนื่ องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จน
หาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่ งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่ าสน 2,000 ปี
ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้ วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่
การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซนั อุทยาน
แห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความ
สวยงามอยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัส
อากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี
ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบที่นําสายนํ้า
จากสองจุดมารวมกันอยูท่ ี่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสน
หลากหลายนานาพันธุม์ คี วามสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
เที่ยง
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมืองบนอุทยาน
หลังอาหาร นํ าท่านเดิ นทางลงจากยอดเขาอุ ทยานแห่งชาติ อาลี ซนั จากนั้ นนํ าท่าน ชิมชาอู
หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอาลีซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอด
ปี ของที่นี่ทาํ ให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ ์ชาอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุ ์ชาที่นํามาปลู กใน
ประเทศไทยแถบเชี ย งรายอี ก ด้ว ย อิ ส ระชิ ม ชาชนิ ด ต่ า งๆหรื อ เลื อ กซื้ อเป็ นของฝากตาม
อัธยาศัย จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะ
ไต้หวัน เมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนื อของเกาะและทางใต้ของเกาะจึง
ทําให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา
เย็น
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู
หลังอาหาร นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนั ดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมือง
ไทจงให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA
TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ซึ่งราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่ นอน
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : REGAL INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ าแร่ในห้องส่วนตัว
เช้า
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เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่หา้
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยม
ของไต้หวัน
ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิ ด ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นําท่านไปยังศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มี
พลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเมื่อยและ
ยังมีนาฬิ กาหลากหลายแบรนด์จากทัว่ โลกให้ท่านได้เลือกชมกันตามอัธยาศัย จากนั้ น นํ า
ท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น ที่ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่ง
เหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ ง เพราะ
นอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นั กท่องเที่ยวจะเพลิดเพลิน
บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดี ตและให้ทา้ นเลือกชิมและ
ซื้ อเป็ นของขวัญของฝาก จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ
เช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อน
ของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเท้าเทพธิ ดา ซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะ
ไต้หวันและทัว่ โลก
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟ้ ูด
จากนั้นให้ท่านได้แช่น้ าแร่ในห้องพักส่วนตัวผ่อนคลายความเมื่อยล้า
โรงแรมที่พกั : THE LOFT SEASIDE SUITES หรือเทียบเท่า
ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก ) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE –
วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นํ าท่านเดิ น แวะถ่ ายรู ป ณ ตึกไทเป 101 ตึ กระฟ้ ามีความสูงถึ ง 508 เมตร
สร้างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่ อการสัน่ สะเทือนของแผ่นดิ นไหวและ
การป้องกันวินาศกรรมทางอากาศนําท่านขึ้ นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่
1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก**
จากนั้ น นํ า ท่ านเดิ น ทางสู่ อนุ ส รณ์ส ถานเจีย งไคเช็ ค ตัว อาคารเป็ นหิ น อ่ อ นทั้ง หลัง มี
ลัก ษณะการก่อ สร้างคล้ายวิ ห ารเที ย นถัน ที่ ปั กกิ่ ง งดงาม มี อ าณาเขตที่ ก ว้า งขวาง ทําให้
อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ น
หอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย
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 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดกาแพง
หลังอาหาร นําท่านช้อปปิ้ งของปลอดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้ นชื่อว่าสวยงามที่สุด
ในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลัก
และวิหารที่อยูท่ างด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝี มือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหิน
ของวิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มี
ลวดลายปูนปั้ นยิบย่อยที่แสดงถึงฝี มือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผคู ้ นมากมายทั้ง
นักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระที่นี่อยูเ่ สมอๆ ต่อด้วยนําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเห
มินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็ น
แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิฟต์ช็อป สไตล์วยั รุ่น
รองเท้ากีฬายี่หอ้ ดังเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย
แน่ นอน
คา่
 บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..อาหารจีนกวางตุง้ +เป็ ดย่าง
จากนั้นนําท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
21.15
น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 205
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชั ่วโมง)
00.05+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เที่ยง
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

25 - 29 พ.ค. 61

23,888

23,888

22,888

4,000

11 - 15 ก.ค. 61
19 - 23 ก.ค. 61
01 - 05 ส.ค. 61
12 - 16 ก.ย. 61
26 - 30 ก.ย. 61
03 - 07 ต.ค. 61

22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888

22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888

21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

11 - 15 ต.ค. 61

23,888

23,888

22,888

4,000

23,888

23,888

22,888

4,000

22,888
22,888
22,888

22,888
22,888
22,888

21,888
21,888
21,888

4,000
4,000
4,000

วันวิสาขบูชา

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

19 - 23 ต.ค. 61
วันปิ ยมหาราช

31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61

10 - 14 พ.ย. 61
14 - 18 ธ.ค. 61

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
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 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
**กรณีตอ้ งการประกันทีม่ ีความคุม้ ครองเพิม่ เติม สามารถสอบถามซื้ อเพิม่ เติมได้**
 นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิ้ น น้ าหนักรวม 30 กก.
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าทําพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 ค่าภาษี 7 % ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 800 NTD
 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่ านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้ นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรือโดย
การผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ ยวบินนั้นๆ
การชาระเงิน
บริษัทฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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3. หากท่ า นถอนตัว ก่อ นรายการท่ อ งเที่ ย วจะสิ้ นสุ ด ลง ทางบริ ษั ทฯ จะถื อ ว่า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ แ ละจะไม่ รับ ผิ ด ชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯจะไม่รับผิ ดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้สาหรับท่องเที่ยว
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน)
พร้อมถ่ายสาเนามาให้กบั บริษทั ที่ท่านจองทัวร์
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
************************************************************************
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