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อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้้าจิ้มรสเด็ด , อาหารเจประยุกต์
สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปา
ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ,พระกระโดดก้าแพง,
ขาปูอลาสก้า, ร้าน บานาน่า ธีมร้านอาหารแบบย้อนยุคสไตล์เพลินวานไต้หวัน
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ก้าหนดการเดินทาง สงกรานต์ 14 – 18 เมษายน 2561
วันแรก

05.00 น.
07.10 น.
11.50 น.
เที่ยง

เย็น

กรุงเทพฯ
ไนท์มาร์เก็ต

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ย

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการ
บิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG634
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านสู่
เมืองไทจง
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมโนโวเทล
จากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของ
เกาะไต้ ห วั น ปั จ จุ บั น เมื อ งไทจง เป็ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรมการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ และการคมนาคมและใน
ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่
สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้น
ในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็นถิ่น
ฐานถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ต่อมานาย
หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้าน
อีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี , พืช
สัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น
 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร BANANA พบกับธีมร้านอาหารแบบย้อนยุค สไตล์เพลินวานไต้หวัน
หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่าน
ได้อิส ระกับการช้อ ปปิ้ง เลือกซื้ อสิ่ งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER
พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.lailaihotel.com.tw/

วันที่สอง

ไทจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อู่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า – เจียอี้

- วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวิน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เพื่อ นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจั นทรา ซึ่งได้รับ
การกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ
ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม
2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย
ทางธรรมชาติจ ากผืนน้ําสู่ย อดเขาที่นับจากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มี ความยาว 33
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตัว
ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน
จันทรา” ให้ท่านดื่มด่ํากับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
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เทีย
่ ง

เย็น

แห่งเดียวของไต้หวัน นําท่านขึ้นสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง
ที่ได้
อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
จากนั้นนําท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมี
มูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นําท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ หมู่บ้าน
วัฒ นธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะได้ช มโชว์ร ะบําพื้ นเมื อ งโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม ต่างๆบน
เกาะไต้ ห วั น จากนั้ น นํ า ท่ า นนั่ ง กระเช้ า ลอยฟ้ า สู่ โ ซนสวนสนุ ก อั น ทั น สมั ย ที่ มี เ ครื่ อ งเล่ น
หลากหลายให้ ท่ าน ได้ส นุก สนานกั นอย่ า งเต็ ม ที่ ต ามอั ธ ยาศัย จากนั้น ออกเดิ นทางมุ่ ง หน้ า สู่
เมืองเจียอี้
 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวันพร้อมบุปเฟ่สลัดบาร์
พักที่ : ROYAL CHIAYI
4 าว
http://www.royalchiayihotel.com/

า

วันที่สาม

อุทยานแห่งชาติอารีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ) – เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่
ยเจียง

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอารีซัน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก
ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ นั่งรถไฟโบราณบนอุทยานอารีซัน ซึ่งเป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขามี
เหลือ เพี ย งสามแห่งในโลกเท่านั้น (***ในกรณีที่ร ถไฟปิดซ่ อ มแซมปรั บปรุ งไม่ เปิด ให้บริ ก ารจะ
เปลี่ยนเป็นขึ้นรถตู้แทน) นําท่านชมภายในอุทยานซึ่งยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มี
ความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อม
ทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
ต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนอารีซัน 
แล้วนําท่านมุ่งหน้าสู่เมืองเกาสง จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง ย่านช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง
แหล่งช้อปปิ้ง ของเมืองเกาสง อิสระท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย
ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ สุกี้ สไตล์ไต้หวัน

เที่ยง

เย็น

พักที่ : CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/About.aspx
วันที่สี่

วัดฝ๋อกวงซัน - หมู่บ้าน 10 กลอง+ชมโชว์ตีกลอง+ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ ศิลปะ ฉีเหม่ย –นั่งรถไฟด่วน

เช้า

เที่ยง

พิพิธภัณฑ์

ไทเป – อาบน้ําแร่

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  วัด ฝอกวงซัน  วัดที่มี ประวัติศ าสตร์ ม ายาวนาน นําท่านสั ก การะ
พุทธสถานอกวงชัน วัด แห่งนี้มี ชื่อเสียงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม วัดแห่งนี้ยังมี
อาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การ
ก่อสร้างโบสถ์ที่ส วยงาม และรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อ ยองค์ นําท่านชม อนุสรณ์พระพุ ทธเจ้า
สร้างตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ อาหารเจประยุกต์
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จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งไถหนาน เพื่ อ นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ แ สดงตี ก ลอง สื อ กู่ หรื อ
หมู่บ้านสิบกลอง ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตน้ําตาลเก่า แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นทีทําการ
ของคณะนักแสดงศิลปะตีกลองซึ่งมีความสามารถทางศิลปะการตีกลองจนได้รับรางวัลทางด้านการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม และ ความทันสมัย พร้อมให้ท่านได้ร่วมสนุกในการ ฝึกตีกลอง
แบบง่ายๆ และชมโชว์ตีกลอง จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัด
แสดง ของสะสมต่างๆจากยุโรป เช่น ภาพสีน้ํามัน และ ประติมากรรมต่างๆที่สวยงาม
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวดมุ่งหน้าสู่เมืองไทเปสัมผัสกับ  รถไฟความเร็วสูง
(เหมือนกับชินคันเซ็นที่ ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิด
ดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วถึง 300 กม./ชม. และมีความ
ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (ได้สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที่) / ใช้เวลาประมาณ 1:30 ซึ่ง
ปกตินั่งรถใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

เย็น

พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.ntphotel.com/e_index.html
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆ
ภายในห้องพักของท่าน
วันที่ห้า

ไทเป
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กู้ ก ง – ตึ ก ไทเป 101(รวมค่ า ขึ้ น จุ ด ชมวิ ว ชั้ น 89) – ซี เ หมิ น ติ ง
(สยามสแคว์ไทเป) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน
เพราะพิพิ ธภัณฑ์ แห่งนี้ได้ร วบรวมของล้ําค่าในพระราชวังกู้ก งของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่ งประเมิ นค่า
มิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ําค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีก ด้วย พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ําค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตรา
ประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของ
โลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อ
นของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่ เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วย
ความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นําท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองไทเป โดยรอบ
จากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําท่านช้อปปิ้งแหล่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป
บริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนํา
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติ ง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระ
ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกําแพง, ขาปูอลาสก้า
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG635
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เที่ยง
บ่าย

เย็น
20.05 น.
22.50 น.


**หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 3 ร้าน คือ
ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด และร้าน GERMANIUM
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อัตราค่าบริการ ปี61
ช่วงการเดินทาง
14-18 เม.ย. 61
(สงกรานต์)

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

41,900

41,900

41,900

40,900

8,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
จากสายการบิน

*** 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นบริการคะ

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่องดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มี การ
ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว้นวีซ่าสําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=750 TWD/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
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หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือ
การ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่
จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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