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พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
เดินทางโดยสายการบินแห่ งชาติ ไต้หวั น เครือ่ งลาใหม่
กั ปตั นเก่าประสบการณ์สูง ทีน่ ั่ งกว้างขวางสะดวกสบาย

อาหารพิเศษ

กาหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม – ธั นวาคม 2561 (ดูพเี รียดจากตารางด้านล่างค่ะ)
วันแรก

กรุงเทพฯ

– ไต้ หวัน – ไทเป

12.00 น.
สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR
เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่ าน
14.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่ วบินที่ BR202 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่องบิน)
19.10 น.
ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
แล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
พักที่ : HOTEL INRENDY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.hotel-intrendy.com/

วันที่สอง ร้ านขนมเค้กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น – เหย่ หลิว่ – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเชค
– ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – เถาหยวน – อาบนา้ แร่ ส่วนตัว

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ร้ านขนมเค้ กพายสั ปปะรด อิสระเลือกชิ มเลือกช้อปปิ้ งขนมของฝากที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวัน ไม่วา่ จะ
เ ป็ น พ า ย เ ค้ ก สั บ ป ะ ร ด ท้ อ ฟ ฟี่ น ม ร ส เ ลิ ศ ข น ม โ ม จิ สู ต ร ดั้ ง เ ดิ ม ไ ต้ ห วั น ข น ม พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ฯ ล ฯ
นาท่านออกเเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัย กษัตริ ยก์ วงสวี แห่ งราชวงศ์ชิง
มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ ธาตุ ต่างๆ ทาให้จานวนแร่ ลดลงอย่างน่ าใจหาย ผูค้ นพากัน
อพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีกรใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิ งเฉิ งชื่อ” และ
“อู๋เหยียน เตอะซันชิว ” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้เดินทางมาชื่ นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมา
คึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครั้ง
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเหย่ หลิ่ว แล้วนาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานเหย่ หลิ่ว ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหิ นชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของน้ าทะเล และ ลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรราชินี รองเท้าเทพธิ ดา ซึ่ งมีชื่อเสี ยงทัว่ ในเกาะไต้หวัน
และทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตาม
เทีย่ ง  บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลสไตส์ ไต้ หวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ คตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่
ปั กกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทาให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคาร
ใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่ งชาติ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ ง
ไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
เย็น  อิสระอาหารมื้อค่า ภายใน ซี เหมินติง เพื่อให้ ทุกท่ านสามารถเลือกซื้อเลือกชิ มอาหารพื้นเมืองของไต้ หวันได้ ตาม
อัธยาศัย และเพือ่ ไม่ ให้ เป็ นการเสี ยเวลาอันมีค่าของท่านให้ การช้ อปปิ้ งภายในซีเหมินติง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เถาหยวน
พักที่ : EASTERN VILLA RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
อิสระให้ ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่ นา้ แร่ ภายในห้ องพัก ตามอัธยาศัย
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วันที่สาม เถาหยวน
หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอู่ – ร้ านชา - ไทจง – ตลาดฝงเจีย่ ไนท์ มาเก็ต

+

เช้า  บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หนานโถว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่ งวัดแห่ งนี้ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ น
ศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกลั ป์ และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉานซื่ อ 1ใน4วัดใหญ่ของ
ไต้หวัน เป็ นสถานที่ของเหล่านักแสวงบุญ มีผเู ้ ข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็ นจานวนมาก อีกทั้งยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้พระสงฆ์
ได้ศึกษาธรรมะอีกด้วย วัดนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป 101
เที่ยง  บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารมื้อกลางวันแล้ว นาท่านเดินทางสู่  ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับ
ภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ย ซึ่ งทางการท่องเที่ยวไต้หวัน
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย
ทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิ โลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มา
ของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา” พร้ อมทั้งนาท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัด
เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่ งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา
และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และ
นาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจื้อ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่ งถื อเป็ นเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ จากนั้นนาท่าน
กราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่  วัดเหวินอู่ ซึ่ งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์
รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจื้อ และ ศาล
เจ้ ากวนอู ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านชา ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่ อของ
ไต้หวัน จากนั้นออกเดิ นทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่ งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการ
เดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดฝง
เจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสิ่ งของที่ถูกใจ ท่ านที่ชื่น
ชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ทนี่ ี่ราคาถูกกว่ าเมืองไทยแน่ นอน
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เย็น  อิสระอาหารมื้อค่า ภายใน ฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต เพื่อให้ ทุกท่ านสามารถเลือกซื้อเลือกชิ มอาหารพืน้ เมืองของไต้ หวันได้
ตามอัธยาศัย และเพือ่ ไม่ ให้ เป็ นการเสี ยเวลาอันมีค่าของท่านให้ การช้ อปปิ้ งภายในฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต

พักที่ : KUN HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.kun-taichung.com.tw/en/

วันที่สี่ ไทจง –
ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชั้น 89) –
MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ศู นย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สิ นค้าที่ทา
จากธาตุเจอร์ เมเนี ยม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่ งผลดีต่อผูส้ วมใส่ อาทิเช่น ทาให้เลือดลมไหลเวียนดีข้ ึน เพิ่มพละกาลัง
ผ่อนคลายความตึงเครี ยด เป็ นต้น โดยเป็ นสิ นค้ายอดนิยมที่แพร่ หลายในหลายๆประเทศทัว่ เอเชีย
เที่ยง  บริการอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา
บ่าย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ เคยมีความสู งเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีความสู งถึง 508 เมตร
สร้ างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดิ นไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ
และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนเนมชั้นนา
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จากนั้นนาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ งที่ MITSUI OUTLET เป็ น OUTLET จากญี่ปุ่น ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ภายในมีห้างร้าน
และอาหารกว่า 200 แบรนด์ช้ นั นา ส่ วนใหญ่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย
เย็น
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
22.30 น.
เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่ วบินที่ BR061(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บน
เครื่องบิน)

01.10+1 น.

ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ แี วะร้ านขายของฝากทีข่ นึ้ ชื่อ 3 ร้ าน คือ ร้ านขนมเค้ กสัปปะรด GERMANIUM SHOP ร้ านชา

อั ตราค่ าบริการ ปี 2561
เด็กอายุต่ากว่า 12 เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิม่

20,900

20,900

6,000

21,900

21,900

21,900

6,000

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

1 – 4 ก.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

15 -18 ก.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

6 - 9 ต.ค. 61

21,900

21,900

21,900

21,900

6,000

10 - 13 พ.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

24 - 27 พ.ย. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

8 - 11 ธ.ค. 61
(ว ันร ัฐธรรมนูญ)

21,900

21,900

21,900

21,900

6,000

15 - 18 ธ.ค. 61

20,900

20,900

20,900

20,900

6,000

ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

14 – 17 ก.ค. 61

20,900

20,900

11 – 14 ส.ค. 61
(ว ันแม่)

21,900

18 - 21 ส.ค. 61
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานี้บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน
้ ไปออกเดินทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์และไกด์ทอ
*** 15 ท่านขึน
้ งถิน
่ บริการคะ

อ ัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษี สนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าทีพ
่ ักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืนทีร่ ะบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนาเทีย
่ วตามสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชีพ และหัวหน ้าทัวร์ นาเทีย
่ วและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประก ันอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นีย
้ อ
่ มอยูใ่ นข ้อจากัดทีม
่ ี การตกลงไว ้
กับบริษัทประกันชีวต
ิ *
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 หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3 % และภาษี ทก
ุ ชนิด
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และพน ักงานข ับรถ ท่านละ 150 TWD / ว ัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก
, ค่าซัก รีด ฯลฯ

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั

 กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาระค่ามัดจา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมสาเนาหน ้าพาสปอร์ต
 ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน
้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่ายได ้เลยค่ะ
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว ้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึน
้ ไป ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
* บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้ายการสูญหาย ความล่าช ้าหรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิน
์ ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท
่ า่ น
้
ได ้ชาระ ไว ้ แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
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* ราคานีค
้ ด
ิ ตามราคาภาษี เครือ
่ งบินและภาษี สนามบินในปั จจุบน
ั ซึง่ หากมีการปรับราคาสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคา
ขึน
้ ตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการทัวร์อน
ื่ ทดแทนให ้ แต่จะไม่
คืนเงินให ้สาหรับค่าบริการนัน
้ ๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
โดยผู ้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน
้
* หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรม เนือ
่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
้ แต่ทงั ้ นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเทีย
บิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สิน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ มาให ้ โดยขอ สงวนสิทธิก
์ ารจัดหานี้
โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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