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เกาสง – เจียอี้ – ไทจง – หนานโถว - ไทเป - อาบน้้าแร่

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ

อารีซัน + EDA WORLD

สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้้าจิ้มรสเด็ด
เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป
ปลาประธานาธิบดี
เป็ดปักกิ่ง
BANANA พบกับธีมร้านอาหารแบบย้อนยุค สไตล์เพลินวานไต้หวัน
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ก้าหนดการเดินทาง สงกรานต์ 13 – 17 เมษายน 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ  เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง

07.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการ
บิน THAI SMILE เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน...โดยสายการบิน THAI SMILE  เที่ยวบินที่ TG2688
ถึงท่าอากาศยานเกาสง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนําท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง ย่านช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง แหล่งช้อปปิ้ง
ของเมื อ งเกาสง อิ ส ระท่ า น ช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า หลากหลายรวมทั้ ง สิ น ค้ า แฟชั่ น วั ย รุ่ น มากมายตาม
อัธยาศัย
 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน

10.00 น.
14.20 น.

เย็น

พักที่ : EDA SKYLARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.edaskylark.com.tw/
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

เย็น

EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL) – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์มังกรเสือ
– เจียอี้
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อาณาจักร EDA WORLD สถานที่ท่องเที่ย วใหม่ ดินแดนในฝัน
ของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า 8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า อาคารสแควร์ได้
ออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง เวทีการแสดงและ
ตลาดนัด ให้บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย ตัว
ห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า
47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตรเรือเหาะสูง 33 เมตร อีกทั้งมี
รถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย ซึ่งจะทําให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลาง
อากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรือ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนําของโลก เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่ วนลด
ราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300
แบรนด์ อาทิ Gucci YSL A / X DKNY Tommy Hilfiger และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ
เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุด ๆ ....อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่
ชอบสนุกกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร E-DAWORLD
อิ ส ระอาหารกลางวั น ที่ EDA-WORLD
เพื่ อ ไม่ เ ป็ น การเสี ย เวลา และให้ ท่ า นได้ ส นุ ก
เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น และการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซัน วัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นําท่านสักการะพุทธ
สถานฝอกวงชั น วั ด แห่ ง นี้ มี ชื่ อ เสี ย งมากในไต้ ห วั น โดยเฉพาะการประกอบธรรม อาณาเขต
กว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การก่อสร้าง
โบสถ์ที่สวยงาม และรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์ นําท่านชม อนุสรณ์พระพุทธเจ้า สร้างตาม
รูปแบบพุ ท ธคยาของอิ นเดีย จากนั้นนํ าท่ านเดิน ทางสู่ เจดี ย์ มังกรเสือ  (Dragon Tiger
Tower) มี รูปปั้นมังกรและเสือ คํารามขนาดใหญ่ตั้งอยู่ อย่างเด่นสะดุด ตา โดยที่ทางเข้าจะเป็นรู ป
ปากมังกรและทางออกจะเป็นรูปของปากเสื อ ชาวท้องถิ่นเชื่ อ กันว่า หากใครที่เดินลอดปากของ
มังกรหิน และเดินออกจากปากของเสื อจะเปลี่ย นความโชคร้ายกลายเป็นความโชคดี นอกจากนี้
ท่านยั งสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ จะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็น
ภูเขาที่สวยงามมากทีเดียว
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเจียอี้
 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
พักที่ : DAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟง
เจี่ยไนท์

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสุ่ อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของไต้หวันที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร ในอุทยานยังมี ทะเลสาบ
สองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมากเป็นทะเลสาบที่นําสายน้ํา
จากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นให้ทุกท่านได้ชม สวนสนพันปี ท่านจะได้พบกับ
สนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี นํา
ท่าน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวันและเป็นรถไฟโบราณที่
เหลือเพียง 3 แห่งในโลก
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหารบนอารีซัน อาหารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ชิม ชาขึ้นชื่อ ของไต้ หวัน จากนั้น นําท่านออกเดิ นทางสู่
เมือ งไทจง เมื อ งใหญ่ท างภาคกลางของไต้หวัน นําท่ านสู่ ตลาดฟงเจี่ ย ไนท์  เป็นตลาดที่
ใหญ่ที่สุ ด ในไต้หวัน ให้ท่านได้อิส ระในการช็อ ปปิ้ง มี สิ นค้าจําพวกเสื้ อ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่อ งประดับต่างๆ และอื่น ๆ อีก มากมาย นอกจากนี้พื้ นที่ตามท้องถนนยังมีร ถเข็นขายอาหาร
พื้นเมืองให้ท่านได้แวะชิมอีกด้วย ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่
ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BANANA พบกับธีมร้านอาหารแบบย้อนยุค สไตล์เพลินวานไต้หวัน
พักที่ : KUN HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.kun-taichung.com.tw/

เที่ยง

เย็น

วันที่สี่

ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป –
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด

เช้า

เที่ยง

– ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง หนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เมืองนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในไต้หวัน เพื่อนําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงาม
ราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนล
ซีนิกแอเรีย ทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่
ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” พร้อมทัง้ นําท่านนมัสการอัฐิ
ของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
จากนั้ นนํ าท่ านกราบไหว้สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ที่  วัด เหวิน อู่  ซึ่ งหมายถึ งศาสดาขงจื่อ เทพเจ้า แห่ ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมี
มูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และนําท่านนมั สการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู
ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทเป
แล้วนําท่านสู่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อ
ของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ขนมพระ
อาทิตย์ ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่  “ตึกไทเป 101”  ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงที่สุดในโลก
มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของ
แผ่ น ดิ น ไหวและการป้ อ งกั น วิ น าศกรรมทางอากาศ และยั ง มี ลิ ฟ ท์ ที่ เคยเร็ ว ที่ สุ ด ในโลก ด้ ว ย
ความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นําท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองไทเป โดยรอบ
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เย็น

จากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําท่านช้อปปิ้งแหล่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป
บริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนํา
 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแควร์แห่งไทเป)  แหล่งรวมเทรน
วัยรุ่นใหม่ๆอิสระทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.ntphotel.com/e_index.html

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆ
ภายในห้องพักของท่าน
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง - สนามบินเถาหยวน

กรุงเทพฯ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทําจากธาตุ
เจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีตอ
่ ผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทําให้เลือดลม
ไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกําลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่
แพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่
ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ําค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่ง
ประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ําค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ําค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว
หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
 บริการอาหารมื้อเที่ยง SANDWICH + ชานมไข่มุก(บนรถ)
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

14.15 น.
17.00 น.

เหินฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่ TG633
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



**หมายเหตุ**
รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ3ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP

อัตราค่าบริการ ปี 2561
ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ํากว่า
12 ปี พักกับ

เด็กอายุต่ํากว่า
12 ปี พักกับ
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ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม

13 – 17 เม.ย. 61
36,900
36,900
36,900
35,900
8,000
(สงกรานต์)
หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
จากสายการบิน

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า
*** 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการคะ
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. (สําหรับขาไป ไฟท์ TG2688)
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก. (สําหรับขากลับ ไฟท์ TG633)
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
*ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว้นวีซ่าสําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) )<150*5 วัน = 750 TWD/คน(ลูกค้า)>
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก รีด ฯลฯ

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสําเนาหน้าพาสปอร์ต
 ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ 

การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับ ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระ ไว้
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
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