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เดินทางตลอดเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561
วันแรก
08.30 น.

11.10 น.
15.40 น.

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - MITSUI OUTLET
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุก
ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 834
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชั ่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้วจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมาย
ในราคาสุดพิเศษ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋าและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ทา่ นได้เลือกชิม

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั : CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า
วัดจูหลินซาน – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - น้ าตกซือเฟิ่ น – ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1
โคม) – หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น - จีหลงไนท์มาร์เก็ต
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหาร นํ าท่ านเดิ น ทางสู่ วั ดจู ห ลิ นซาน กวนอิ ม ซื่ อ เป็ นวัด ใหญ่ ที่ มี ป ระติ ม ากรรม
สวยงาม แวะไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิ มพันมื อและเทพเจ้า องค์อื่ น ๆ ขอพรในเรื่ องโชคลาภ
ความรัก การงาน การเรียน สุ ขภาพ ค้าขาย ทั้งนี้ ยังเหมะกับการถ่ ายภาพได้อย่างสวยงาม
อีกทั้งยังมีความสงบและศักดิ์สิทธิ์เป็ นที่นับถือของชาวไต้หวันและต่างชาติมากมายต่อด้วย นํ า
ท่านเดิ นทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเที ยน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ ง ที่เกิดจาก
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศี ยร
ราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนซีฟ้ ูด
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ น้ าตกซือเฟิ่ น นํ้ าตกขนาดใหญ่ดว้ ยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์
เด่นของเมืองที่ได้รบั ความนิ ยมเป็ นอย่างมากมีความสวยงามจนได้รบั การขนานนามว่า “ไน
แองการ่าแห่งไต้หวัน ” ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขี ยนคําอธิ ษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มี
ให้บริการ เป็ นอีกหนึ่ งสถานี ที่ผคู ้ นนิ ยมปล่อยโคมลอยกระดาษกัน ให้ทุกท่านได้ปล่อยโคม
ฟรี!!! (รวมค่าโคมแล้ว 2 ท่าน /1 โคม) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟที่ ต้ัง
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คู่ข นานไปกับถนนโบราณซื อ เฟิ่ น ให้ความรูส้ ึ ก คล้ายกับ ตลอดร่ม หุ บของบ้า นเรา ทั้งยัง มี
ความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็ นอย่างมาก ภายในตัว
เมืองเต็ มไปด้วยร้านค้า , ร้านอาหารพื้ นเมือง, ร้านขายของที่ ระลึ กและอื่นๆ ที่น่าสนใจอี ก
มากมาย จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น ที่ ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจี
หลง จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญแห่ง หนึ่ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดิ น เก่าแก่ที่ มีชื่ อเสี ย ง ที่ สุ ดในไต้ห วัน แล้ว
นั กท่องเที่ ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิ มของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันใน
อดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อเป็ นของขวัญของฝาก ต่อด้วยนํ า
ท่านเดิ นทางสู่ จีหลงไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดกลางคืนเมียวโขว เป็ นหนึ่ งในตลาดไนท์มาร์
เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน เป็ นตลาดที่เน้นขายของกินมากกว่าตลาดอื่นๆ เป็ นตลาด
เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิ คม โดยเมืองจีหลงเป็ นเมืองท่าและฐานทัพทางทหารของมา
ตั้งแต่ สเปน, ดัตช์, ญี่ ปุ่น และราชวงศ์ฉิง ทําให้มีความเป็ นตลาดดั้งเดิ มมากกว่าตลาด
กลางคืนอื่นๆของงไต้หวัน แม้ว่าจะมีขนาดที่ถือว่าเล็กเมื่อเทียบกับตลาดดังๆที่อื่นแต่ก็มีของ
ขายคล้ายกันโดยเฉพาะอาหาร ซึ่งเน้นที่อาหารทะเลเพราะอยู่ใกล้กบั ทะเล และมักจะมีราคา
ถูกกว่าในเมืองไทเปด้วย
หมายเหตุ. อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ทา่ นได้เลือกชิม

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : BEITU HOTEL หรือเทียบเท่า
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตร
ขึ้ นตึก ) - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยม
ของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิ ด ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ น
ของฝาก ต่อด้วย นําท่านไปชม GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยใน
การปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้
ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี
นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ จากทัว่ โลกให้ท่านชม
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดกาแพง
หลังอาหาร นาท่านแวะถ่ายรูป ณ ตึกไทเป 101 ถ่ายรูปคู่กบั ตึ กระฟ้ าที่มีความสูงถึ ง 508
เมตรสร้างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทือนของแผ่นดิ นไหว
และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศนํ าท่านขึ้ นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาที
อยู่ที่ 1,010 เมตร **ไม่ รวมบัตรขึ้ นตึก** จากนั้ นนํ าท่านชม วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่

http://www.chinaprotour.com/ (AD) 88-06 ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บจิ๊บ 4 วัน 3 คืน (CI)

3

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

ที่ สุดในไต้หวัน ซึ่ งขึ้ นชื่ อว่าสวยงามที่ สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คื อ
วิ ห ารด้า นหน้ า วิ ห ารกลางซึ่ ง เป็ นวิ ห ารหลัก และวิ ห ารที่ อ ยู่ ทางด้า นห ลั ง ภายในวัด มี
รายละเอียดของงานฝี มือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสา
ดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้ นยิบย่อยที่ แสดงถึ งฝี มือของช่าง
โดยในแต่ละวันจะมีผคู ้ นมากมายทั้งนักท่องเที่ยว
คา่
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน (ท่านละ
1 เซ็ ต) หลังอาหาร นํ าท่านเดิ นทางช้อปปิ้ ง ตลาดซี เหมิ นติง ให้ท่า นได้อิส ระช้อ ปปิ้ งใน
แหล่ง ช้อปปิ้ งแห่งนี้ เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของ
เหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย เสื้ อผ้า รองเท้ากีฬายี่หอ้ ดัง
เช่น ONISUKA TIGER , NIKE, ADDIDAS ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : YISU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นํ าท่านเดิ นทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค”ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่ กว้างขวาง ทําให้
อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ มีชื่ อเสี ยงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารเป็ นหอ
แสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
จากนั้นนําท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
13.55น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 835
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชั ่วโมง)
16.45น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม

17 – 20 พ.ค. 61
26 – 29 พ.ค. 61

22,333

22,333

21,333

3,900

23,333

23,333

22,333

3,900

01 – 04 มิ.ย. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
14 – 17 มิ.ย. 61
05 – 08 ก.ค. 61
19 – 22 ก.ค. 61
27 – 30 ก.ค. 61

22,333
22,333
22,333
22,333
22,333

22,333
22,333
22,333
22,333
22,333

21,333
21,333
21,333
21,333
21,333

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

วันอาสาฬหบูชา+วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10

23,333

23,333

22,333

3,900

02 – 05 ส.ค. 61
10 – 13 ส.ค. 61

22,333

22,333

21,333

3,900

23,333

23,333

22,333

3,900

22,333
22,333
22,333
22,333
22,333

22,333
22,333
22,333
22,333
22,333

21,333
21,333
21,333
21,333
21,333

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

วันวิสาขบูชา

วันแม่แห่งชาติ

23 – 26 ส.ค. 61
06 – 09 ก.ย. 61
13 – 16 ก.ย. 61
20 – 23 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61

http://www.chinaprotour.com/ (AD) 88-06 ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บจิ๊บ 4 วัน 3 คืน (CI)

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

04 – 07 ต.ค. 61

24,333

24,333

23,333

3,900

12 – 15 ต.ค. 61

25,333

25,333

24,333

3,900

25,333

25,333

24,333

3,900

24,333
24,333

24,333
24,333

23,333
23,333

3,900
3,900

25,333

25,333

24,333

3,900

24,333
24,333
24,333
24,333

24,333
24,333
24,333
24,333

23,333
23,333
23,333
23,333

3,900
3,900
3,900
3,900

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

21 – 24 ต.ค. 61
วันปิ ยมหาราช

08 – 11 พ.ย. 61
15 – 18 พ.ย. 61
02 – 05 ธ.ค. 61
วันพ่อแห่งชาติ

16 – 19 ธ.ค. 61
21 – 24 ธ.ค. 61
25 – 28 ธ.ค. 61
26 – 29 ธ.ค. 61

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 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
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 ค่าทําพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 800 NTD
 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ 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 โดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชาระเงิน

บริษทั ฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อ เสนอที่ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริ ษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริ ษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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