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กาหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 (ดูพเี รียดจากตารางด้านล่างค่ะ)
วันแรก กรุงเทพฯ
23.00 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR
เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสํ าหรับทุกท่ าน

วันสอง กรุ งเทพฯ
- สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา –
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้ านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
02.15 น.
07.05 น.

เทีย่ ง

ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน)
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําทานออกเดิ นทางสู่ เมืองหนานโถว จากนั้นนําท่านออกเดิ นทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่
 ซึ่ งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน
2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษปลาประธานาธิบดี
นํา ท่ านลงเรื อ  ล่ อ งเรื อ ทะเลสาบสุ ริยันจั นทรา  ซึ่ ง ได้รับการกล่ าวขานว่างดงามราวกับ ภาพวาด
เปรี ยบเสมื อนสวิส เซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวันตั้ง อยูในเขตของ ซั นมู ลเลก เนชัน่ แนลซี นิก แอเรี ยซึ่ งทางการ
ท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21
กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร
มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั
ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา” ให้
ท่านดื่มดํ่ากับบรรยากาศริ ม ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่ งเดี ยวของไต้หวัน นํา
ท่านขึ้นสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของ พระถังซั มจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง
เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ วัดจงไถฉานซื่ อ  ซึ่ งวัดแห่ งนี้ ได้รับการกล่ าวขานว่าเป็ น
ศาสนาสถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกลั ป์ และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉานซื่ อ 1
ใน4วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็ นสถานที่ของเหล่านักแสวงบุญ มีผเู ้ ข้าไปเยีย่ มชมสักการะเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งยัง
เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาธรรมะอีกด้วย วัดนี้ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ กคนเดียวกับที่
ออกแบบตึกไทเป 101
นําท่านช้อปปิ้ ง ร้ านชา ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสู ง อาทิเช่ นชาอู่หลง นอกจากนั้นยังมีชา
เขียวผงสุ ดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาต้มนํ้าร้อน เพราะชาเขียวผงนี้ สามารถชงได้กบั
นํ้าอุณหภูมิปกติ และชงกับนํ้าเย็นได้ หรื อจะเพิ่มความอร่ อยด้วยการชงกับยาคูลท์ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง
ไทจง เมืองซึ่ งมีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้าน
เหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ย
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เย็น

ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสิ่ งของที่
ถูกใจ ท่านทีช่ ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ทนี่ ี่ราคาถูกกว่ าเมืองไทยแน่ นอน
 อิสระอาหารมือ้ คํ่า ภายใน ฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต เพื่อให้ ทุกท่ านสามารถเลือกซื้อเลือกชิ มอาหารพืน้ เมืองของ
ไต้ หวันได้ ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ ให้ เป็ นการเสี ยเวลาอันมีค่าของท่านในการช้ อปปิ้ งภายในฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
พักที่ : TAICHUNG KUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
ไทจง – เถาหยวน – เขื่ อ นสื อ เหมิ น – สุ ส านอดี ต ประธานาธิ บ ดี เ จี ย งไคเช็ ค ที่ ฉื อ หู – ไทเป
– GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง
เช้ า

เทีย่ ง

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองเถาหยวน จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เขื่อนสื อเหมิน  เป็ นเขื่ อนกักเก็บนํ้าที่
สําคัญอีกแห่ งของไต้หวัน เขื่อนสื อเหมิน ตั้งอยูใ่ นเขตหลงเจ๋ อ เมืองเถาหยวน ใกล้กบั เขตต้าชี ฝู่ ชิ่ ง และตําบล
กวนซี นครชินจู๋ เริ่ มก่อสร้างในปี 1956 และเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1964 เป็ นอ่างเก็บนํ้าอเนกประสงค์แห่ งแรกของ
ประเทศไต้หวัน ที่มีประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย ตั้งแต่กกั เก็บนํ้า ระบายนํ้า ป้ องกันนํ้าท่วม สร้ างพลังงาน
ไฟฟ้ า ไปจนถึงการใช้สอยด้านเกษตรกรรมและชลปประทาน ช่วยเพิม่ ปริ มาณ ผลผลิตทางการเกษตรต่อปี ของ
เมืองเถาหยวนเป็ นเท่าตัว นอกจากนี้ ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติและพันธุ์ปลาที่หลากหลายใน
เขตเขื่อนสื อเหมิน ยังทําให้ที่แห่ งนี้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ
ดังที่ทราบกันดี ว่าพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสนพระทัยในเรื่ องของการ
ชลประทานเป็ นพิเศษ ในครั้ งที่ พระองค์เสด็ จเยือนไต้หวันในปี 1963 จึ งได้เสด็ จประพาสยัง เขื่ อนสื อเหมิ
นเพื่อทรงศึกษาระบบการชลประทานของไต้หวันโดยมีอดีตรองประธานาธิบดีเฉินเฉิงเป็ นผูเ้ ฝ้ ารอรับเสด็จ
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ สุ สานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คทีฉ่ ือหู สุ สานอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบฉื อหู ในเขตต้าซี เมืองเถาหยวน คําว่า ” ฉือหู ” ในภาษาจีนมีความหมายว่า
“ ทะเลสาบแห่งความการุ ณย์ ” เป็ นชื่ อที่อดีตประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ค ตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึงมารดาของตน
นอกจากนี้ยงั ได้รับมอบหมายให้หยางจัว่ เฉิ งสถาปนิกชื่อดังชาวไต้หวัน ออกแบบสร้างบ้านพักตากอากาศในส
ไตส์สถาปั ตยกรรมแบบหมิ่นหนานและเจ้อเจียงขึ้นที่นี่
เพราะวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอนั สวยงามของ
ทะเลสาบเป็ นภาพพสะท้อนถึงความทรงจําในบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ที่เมืองเฟิ่ งฮว่า
มณฑลเจ้อเจียง โดยบ้านพักตากอากาศหลังนี้ได้รับการปรับปรุ งและสร้างเป็ นสุ สานหลังอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ถึงแก่กรรม เมื่อปี 1975 ด้วยเหตุน้ ี สุ สานฉื อหูจึงเป็ นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ควรค่าแก่การมา
เยือนเพื่อรําลึกถึงคุณูปการของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ ไต้หวัน นอกจากนี้ ที่นี่ยงั มีพิธีการเปลี่ยนเวรยาม
ของทหารรักษาการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ได้รับชมทุกๆชัว่ โมง เป็ นหนึ่งในไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจาก
ทัว่ โลกให้เดินทางมาเยือน จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทเป
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จากนั้นนั้นนําท่านเข้าสู่ ศู นย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิตสิ นค้าที่ทาํ จากธาตุเจอร์ เมเนียม ที่มี
คุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่ งผลดีต่อผูส้ วมใส่ อาทิเช่น ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีข้ ึน เพิ่มพละกําลัง ผ่อน
คลายความตึงเครี ยด เป็ นต้น โดยเป็ นสิ นค้ายอดนิยมที่แพร่ หลายในหลายๆประเทศทัว่ เอเชีย แล้วนําท่านสู่
ย่านช้อปปิ้ ง  ซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่ งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่
เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย เชิญชวนให้ลอง นํ้ามะระปั่ นของที่นี่ ชาไข่มุก กุนเชียงไต้หวันและอื่นๆ อีก
ทั้งเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องสําอางแบรนต่าง ๆ มากมาย
 อิสระอาหารมือ้ คํ่า ภายใน ซีเหมินติง เพื่อให้ ทุกท่ านสามารถเลือกซื้อเลือกชิ มอาหารพืน้ เมืองของไต้ หวัน
ได้ ตามอัธยาศัย และเพือ่ ไม่ ให้ เป็ นการเสี ยเวลาอันมีค่าของท่านในการช้ อปปิ้ งภายในซีเหมินติง
พักที่ : THE LOFT SEASIDE หรือ BARONS HOTEL หรือ JING YONG QUAN หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ เหย่ หลิว่ – ร้ านขนมเค้ กพายสั ปปะรด –อนุสรณ์ สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิว
ชั้น 89 ) – MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
เช้า

เที่ยง

เย็น
20.45 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่  อุทยานเหย่ หลิ่ว ซึ่ งเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล ประกอบด้วยโขดหิ นชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชิ นี รองเท้าเทพธิ ดา ซึ่ ง
มีชื่อเสี ยงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นําท่านช้อปปิ้ งที่ ร้ านขนมเค้ กพายสั ปปะรด อิ สระเลื อกชิ มเลื อกช้อปปิ้ งขนมของฝากที่ ข้ ึนชื่ อของ
ไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ
 บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้าง
คล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุ สรณ์แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อเสี ยงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่ งชาติ จากนั้นนําท่าน
เดิ นทางสู่ ตึกไทเป101 ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ เคยมีความสู งเป็ นอันดับหนึ่ งของโลก มีความสู งถึง 508 เมตร
สร้ างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดิ นไหว และการป้ องกัน
วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้
อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนเนมชั้นนํา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  MITSUI OUTLET  ให้ทุกท่านได้สนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์
เนมมากมายในราคาสุ ดพิเศษได้ตามอัธยาศัย
 อิสระอาหารมือ้ คํ่า ภายใน MITSUI OUTLET เพือ่ ไม่ ให้ เป็ นการเสี ยเวลาอันมีค่าของท่านในการช้ อปปิ้ ง
ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่ วบินที่ BR205
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23.30 น.

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากทีข่ ึน้ ชื่อ 3 ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด GERMANIUM SHOP

ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

อัตราค่ าบริการ ปี 2561
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

3 - 6 ส.ค. 61

20,500

20,500

20,500

20,500

4,000

31 ส.ค. -3 ก.ย.
61

19,500

19,500

19,500

19,500

4,000

7 - 10 ก.ย. 61

19,500

19,500

19,500

19,500

4,000

21 - 24 ก.ย. 61

19,900

19,900

19,900

19,900

4,000

3 - 6 ต.ค. 61

18,900

18,900

18,900

18,900

4,000

12 - 15 ธ.ค. 61

18,900

18,900

18,900

18,900

4,000

21 - 24 ธ.ค. 61

22,900

22,900

22,900

22,900

4,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานี้บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนํา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน
*** 25 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้ าทัวร์ ไทยและไกด์ ท้องถิ่นบริการคะ
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี การตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ *
เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019 
ยกเว้นวีซ่าสําหรับคนไทยถือพาสปอร์ ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ ตต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุ ณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่ าวีซ่าเดี่ยว)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้ า) (=600 TWD/ลูกค้ า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก
, ค่าซัก รี ด ฯลฯ
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสําเนาหน้าพาสปอร์ ต
 ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ ตต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุ ณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ
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การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
* บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ ควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่ งหากมีการปรับราคาสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคา
ขึ้นตามจริ ง
* กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ งหรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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