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เดนิทางโดยสายการบิน ไต้หวนั  
เคร่ืองล าใหม่ กปัตนัเก่าประสบการณ์สูง   
ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย   
มีอาหารเสิร์ฟร้อนทั้งไปและกลับ 

FULL SERVICE  น ้าหนักกระเป๋า 30 กก. 
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พเิศษ !! แจกชานมไข่มุกไต้หวนัต้นต ารับท่านละ 1 แก้ว 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง   เดือน พฤษภำคม – สิงหำคม 2560  (ดพูเีรียดจำกตำรำงด้ำนล่ำงค่ะ) 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน EVA AIR  

เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 
 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – ไต้หวนั  – เมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา  
                      วดัพระถมัซ าจัง๋ – วดัเหวนิอู่ – เมืองเจยีอี ้ 
02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่BR206 
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
เชา้  บริการอาหารเช้า แซนวิช+ชานมไข่มุกต้นต ารับไต้หวนั  (บนรถ) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหนา้สู่ วดัจงไถ่ฉานซ่ือ  ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนา
สถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี  
น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่ งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัได้
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผนืน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจันทรา” พร้อมทั้งน าท่าน
นมสัการอฐิัของ  พระถังซัมจ๋ัง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ี วดัเสวยีนกวง  เม่ือปี ค.ศ.1965  
 จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดับุ๋นบู้ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู 
เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั และ
น าท่านนมสัการ  ศาลเจ้าขงจ้ือ  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี ้ 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 

พกัที่ : LIYAOU HOTEL CHIAYI ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
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วนัที่สาม อุทยานอาหลีซั่น – ชมป่าสนพนัปี -  น่ังรถไฟโบราณอาหลีซั่น – เมืองไทจง – ช้อปป้ิงฟง
เจีย่ไนท์  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสุ่ อุทยานแห่งชาติเขาอาหลีซั่น ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั
ท่ีมีความสวยงามอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร ในอุทยานยงัมี ทะเลสาบสองพีน้่อง ซ่ึงเป็นทะเลสาบภายใน
อุทยาน มีความสวยงามอยา่งมากเป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้า จากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแห่งน้ี จากนั้นให้
ทุกท่านไดช้ม สวนสนพนัปี ท่านจะไดพ้บกบัสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงในแต่
ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี น าท่าน น่ังรถไฟโบราณอาหลีซั่น ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัญ่ีปุ่นปกครองไตห้วนัและเป็น
รถไฟโบราณท่ีเหลือเพียง 3 แห่งในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร  อาหารพืน้เมืองบนอาหลีซั่น 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองไทจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั น าท่านสู่ ตลาดฟงเจ่ียไนท์ 
เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท้่านไดอิ้สระในการช็อปป้ิง มีสินคา้จ าพวกเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า
เคร่ืองประดบัต่างๆ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีพื้นท่ีตามทอ้งถนนยงัมีรถเขน็ขายอาหารพื้นเมืองใหท้่านได้
แวะชิมอีกดว้ย ท่านทีช่ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  ร้าน BANANA พบกบัธีมร้านอาหารแบบย้อนยุคสไตล์เพลนิวานไต้หวนั  

พกัที่ : PARKLANE INN HOTEL TAICHUNG  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ไทจง – ไทเป – ช้อปป้ิงเค้กพายสัปปะรด – ดวิตีฟ้รี – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – 
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป น าท่านช้อปป้ิงขนมเค้กพายสัปปะรด เป็นของฝากช้ันน าของไต้หวนั 
จากนั้น ใหท้่านไดช็้อปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE  ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร  สุกีไ้ต้หวนั สไตล์มองโกเลยี 
จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM   แหล่งผลิต สินคา้ท่ีท าจากธาตุเจอร์เมเนียม ท่ีมี
คุณสมบติัในการแผไ่อออนลบ ส่งผลดีต่อผูส้วมใส่ อาทิเช่น ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนดีข้ึน เพิ่มพละก าลงั ผอ่น
คลายความตึงเครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีแพร่หลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชีย 
น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิาร
เทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมาก
ของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ   
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยบริเวณซีเหมินติง 
เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง ) 

พกัที่ : YISU HOTEL TAIPEI  ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน – อุทยานเหย่หลิว่ – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิช้ัน 89) – 
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั กษตัริยก์
วงสว ีแห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุทองท่ีน่ี  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวน
แร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ  “อู๋เหยยีน เตอะซนัชิว” ภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมี   ชีวติชีวาอีกคร้ัง  (  ในกรณทีี่
เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ินในวนัเสาร์ และ วนัอาทติย์เม่ือไปถึงจุดทีก่ าหนดจะต้องเปลีย่นเป็นรถShuttle 
Bus เพ่ือเดินทางขึน้ลงจ่ิวเฟ่ินคะ )   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เหย่หลิว่ 

เทีย่ง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลสไตล์ไต้หวนั 
น าท่านเขา้ชม อุทยานเหย่หลิว่  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ย
โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และ
การกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนั
และทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีความสูงถึง 

508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการ

ป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เคยเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระ

ท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า  

(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยบริเวณภายในตึกไทเป 101เพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว ) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

20.45 น.  เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่ BR205 
23.30 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

**หมายเหตุ** รายการทวัร์นีม้ีแวะร้านขายของฝากที่ขึน้ช่ือ3ร้าน คือ ดิวตีฟ้รี ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP 
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อัตรำค่ำบริกำร ปี60 

 
หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 25 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 

 
 

 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  

ช่วงกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
 ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่ำนเด่ียว 

จ่ำยเพิม่ 
 

31 พ.ค. - 4 ม.ิย. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

3-7 ม.ิย. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

9-13 ม.ิย. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

16-20 ม.ิย. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

23-27 ม.ิย. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

30 ม.ิย.-4 ก.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

6-10 ก.ค. 
(วนัอาสาฬหบชูา) 

20,900 20,900 20,900 20,900 4,500 

14-18 ก.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

27-31 ก.ค. 
(วนัประสตูริ.10) 

21,900 21,900 21,900 21,900 4,500 

4 - 8 ส.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

9 - 13 ส.ค. 
(วนัแม)่ 

21,900 21,900 21,900 21,900 4,500 

17- 21 ส.ค. 20,900 20,900 20,900 20,900 4,500 

25-29 ส.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 
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 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดที่
ม ีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2018  

ยกเวน้วซีา่ส าหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 
พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=600 TWD/ลกูคา้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
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* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มา

ให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    

 
 

 


