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

กรุงเทพฯ  เกาสง

16.30 น.
18.55 น.
23.15 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA
AIRLINES เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI840
ถึงท่ าอากาศยานเกาสง หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
พักที่ : CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/About.aspx

วันที่ 2

เจดีย์มงั กรเสื อ – วัดฝอกวงซัน – EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL) – ไทจง

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เจดีย์มังกรเสื อ (Dragon Tiger Tower) มีรูปปั้ นมังกรและเสื อคารามขนาด
ใหญ่ต้งั อยูอ่ ย่างเด่นสะดุดตา โดยที่ทางเข้าจะเป็ นรู ปปากมังกรและทางออกจะเป็ นรู ปของปากเสือ ชาวท้องถิ่น
เชื่อกันว่า หากใครที่เดินลอดปากของมังกรหิน และเดินออกจากปากของเสือจะเปลี่ยนความโชคร้ายกลายเป็ น
ความโชคดี นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย ์ จะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉาก
หลังเป็ นภูเขาที่สวยงามมากทีเดียว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่  วัดฝอกวงซั น วัดที่มีประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน นาท่านสักการะพุทธสถานฝอกวงชัน วัดแห่ งนี้ มีชื่อ เสี ยงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะการประกอบ
ธรรม อาณาเขตกว้างขวางปกคลุ ม ภูเขาทั้งลู ก นอกจากมี อ าณาบริ เวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การ
ก่อสร้างโบสถ์ที่สวยงาม และรู ปปั้ นพระอรหันต์หลายร้อยองค์ นาท่านชม อนุ สรณ์พระพุทธเจ้า สร้างตาม
รู ปแบบพุทธคยา ของอินเดีย
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ อาหารเจประยุกต์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อาณาจักร EDA WORLD สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศ
ทุกวัย บนเนื้ อ ที่ กว่า8600 ตารางเมตร มี ร้า นค้า ถึ ง 123 ร้า นค้า อาคารสแควร์ ไ ด้อ อกแบบให้เ ป็ นแบบ
สถาปั ตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง เวทีการแสดงและตลาดนัด ให้บรรยากาศความ
คึกคักสนุกสนาน ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย ตัวห้างสรรพสินค้าเป็ นสถาปั ตยกรรมสไตล์โม
เดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวีย่ งกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิ ด อาทิเช่น เครื่ องเล่นกังหันหมุนที่มีความสู ง
จากพื้น 55 เมตรเรื อเหาะสู ง 33 เมตร อีกทั้งมีรถไฟเหาะรู ปตัวUแห่ งเดียวในเอเซี ย ซึ่ งจะทาให้คุณได้สัมผัส
ความเสียวและความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรื อ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ งก็มี โซน OUT LET
MALL ขนาดใหญ่ เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ดงั ชั้นนาของโลก เพื่อให้ทุกท่านได้มี ความสุ ขกับการช๊อ ป
สินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่า
300 แบรนด์ อาทิ Gucci YSL A / X DKNY Tommy Hilfiger และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณ
ได้ซ้ื อสิ นค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุ ด ๆ ....อิสระให้ทุกท่านเลือ กกิจกรรมที่ชอบสนุ กกันอย่าง

เที่ยง

http://www.chinaprotour.com/ (SM) ST16 มุง้ มิ้ง เกาสง TAIWAN 4 วัน 3 คืน (CI)

2

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

เย็น

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

เย็น

เต็มที่ภายในอาณาจักร E-DAWORLD
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็ น
ศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่
ตลอดเวลา
 บริการอาหารมือ้ คา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุ กสี้ ู ตรไต้ หวัน
พักที่ : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://www.lailaihotel.com.tw/

ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้ านชา – ไทเป
– อาบนา้ แร่
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง หนานโถว ตั้งอยูท่ างตอนกลางของไต้หวัน เมืองนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
เพือ่ นาท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้ หวัน ตังอยู
้ ใ่ นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย ทางการ
ท่องเที่ยวไต้ หวันได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่ บูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อวันที่ 21
กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสูย่ อดเขาที่นบั จากความสูงระดับ 600-2,000
เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภเู ขาสลับซับซ้ อนล้ อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทา
ให้ ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี ้ยว ซึง่ เป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน
จันทรา” พร้อมทั้งนาท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง
เมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่  วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และ
เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้าน
เหรี ยญไต้หวัน และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งปั ญญาและ
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ แล้วนาท่านสู่  ร้ านชา ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชา
อู่หลง นอกจากนั้นยังมีชาเขียวผงสุดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ตอ้ งเสียเวลาต้มน้ าร้อน เพราะชา
เขียวผงนี้สามารถชงได้กบั น้ าอุณหภูมิปกติ และชงกับน้ าเย็นได้ หรื อจะเพิม่ ความอร่ อยด้วยการชงกับยาคูลท์
เป็ นต้นจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทเป
 บริการอาหารมือ้ คา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เป็ ดปักกิ่ง
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
http://www.ntphotel.com/e_index.html
อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ น้าแร่ ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายในห้ องพักของท่ าน
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วันที่ 4

พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเชค – ร้ านขนมเค้ กพายสั ปปะรด - แวะถ่ ายรู ปที่ตึกไทเป
101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน  กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ก้ ูกงมี คนกล่าวว่าเปลือ กของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หวั ใจอยู่ไต้ หวัน
เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ได้ รวบรวมของล ้าค่าในพระราชวังกู้กงของปั กกิ่งไว้ ทงหมดซึ
ั้
่งประเมินค่ามิได้ และเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้ วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี ้มีประวัติยาวนาน
กว่า 5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ ตราประทับประจาตัวเฉี ยนหลง
ฮ่องเต้ งาช้ างแกะสลัก ฯลฯ แล้ วนาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อน
ทังหลั
้ ง มีลกั ษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้ างขวาง ทาให้ อนุสรณ์
แห่งนี ้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้ านข้ างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรง
ละครแห่งชาติ
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนันน
้ าท่านสู่ ร้ านขนมเค้ กพายสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกช้ อปปิ ง้ ขนมของฝากที่ขึ ้นชื่อของ
ไต้ หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้ กสับปะรด ท้ อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสตู รดังเดิ
้ มไต้ หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชัน้ 89)  ตึกที่เคยสูงที่สดุ เป็ นอันดับ 1
ของโลกและมีความสูงถึง 508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป นวัตกรรมด้ านวิศวกรรมและศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของไต้ หวัน ได้ รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้ หวัน บริ เวณชัน้ 1ถึงชัน้ 5 จะมีสนิ ค้ าแบรนด์
เนม ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้ าและช็อปปิ ้งมอลล์อยูก่ ว่าสิบ
แห่ง เทียบเท่ากับสยามพารากอนของเมืองไทย ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 เพื่อเก็บภาพไว้ เป็ นที่ระลึก
จากนันน
้ าท่านสู่ ซีเหมินติง เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองไทเป เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ใน
กรุงเทพฯ ที่นี่เป็ นศูนย์รวมแห่งแฟชัน่ ทังสไตล์
้
ไต้ หวัน เกาหลี และญี่ปนุ่ รุ่นใหม่ที่ทนั สมัยให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
เลือกช็อปกันได้ อย่างเต็มอิ่ม
นอกจากเป็ นศูนย์รวมแห่งแฟชัน่ แล้ วยังเป็ นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ให้
นักท่องเที่ยวได้ เลือกชิมอาหารกันได้ อย่างจุใจ
 อิสระอาหารมือ้ คา่ ภายใน ซีเหมินติง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชิมอาหารพืน้ เมืองของไต้หวันได้ ตาม

เที่ยง

เย็น

อัธยาศัย และเพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านให้ การช้ อปปิ้ งภายในซีเหมินติง

ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
22.05 น.
เหินฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI837
00.35 น.+1 ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

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

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุต่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริ ม

จ่ ายเพิ่ม

พักเดี่ยว

12-15 ม.ค.61

26,900

26,900

26,900

25,900

5,500

19 - 22 ม.ค.61

26,900

26,900

26,900

25,900

5,500

2 - 5 ก.พ.61

26,900

26,900

26,900

25,900

5,500

23 – 26 ก.พ.61

26,900

26,900

26,900

25,900

5,500

9 - 12 มี.ค.61

26,900

26,900

26,900

25,900

5,500

16 - 19 มี.ค.61

26,900

26,900

26,900

25,900

5,500

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
้ ไปออกเดินทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ไทยและไกด์ทอ
*** 20 ท่านขึน
้ งถิน
่ บริการคะ***
อ ัตรานีร้ วม
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษี สนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าทีพ
่ ักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนาเทีย
่ วตามสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
ี และหัวหน ้าทัวร์ นาเทีย
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชพ
่ วและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประก ันอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*ทัง้ นี้ยอ
่ มอยูใ่ นข ้อจากัดทีม
่ ี การตกลงไว ้กับบริษัทประกันชวี ต
ิ *
เดินทางท่องเทีย
่ วไต ้หวันตัง้ แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว ้นวีซา่ สาหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเทีย
่ ว สามารถท่องเทีย
่ วไต ้หวันอยูไ่ ด ้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน
้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่ายได ้เลยค่ะ
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
่ ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซา
่ เดีย
 ค่าวีซา
่ ว)
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 % และภาษี ทก
ุ ชนิด
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และพน ักงานข ับรถ ท่านละ 150 TWD / ว ัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
่ ค่าอาหาร และเครือ
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว อาทิเชน
่ งดืม
่ สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก
ั รีด ฯลฯ
, ค่าซก
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เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั

 กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาระค่ามัดจา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมสาเนาหน ้าพาสปอร์ต
 สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 40 ว ัน มิฉะนั น
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่ายได ้เลยค่ะ
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึน
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว ้นมัดจา
ิ ธิใ์ นการไม่คน
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึน
้ ไป ขอสงวนสท
ื เงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
* บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิ และอืน
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสย
่ ๆ ทีอ
่ ยู่
่ การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้ายการสูญหาย ความ
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติม เชน
้ อจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ล่าชาหรื
ิ้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสท
ิ ธิแ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสน
์ ละจะไม่รับผิดชอบ
ิ้
ค่าบริการทีท
่ า่ นได ้ชาระ 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
* ราคานี้คด
ิ 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 จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการทัวร์
อืน
่ ทดแทนให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สาหรับค่าบริการนั น
้ ๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คาสญ
ั ญาใดๆ ทัง้ สน
ิ้ แทนบริษัทฯ นอกจากมี
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั น
้
* หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ิ้ แต่ทงั ้ นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเทีย
ทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ มาให ้ โดย
ิ ธิก
ขอ สงวนสท
์ ารจัดหานี้ โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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