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8 ไฮไลทร์ายการที่พลาดไม่ได ้!! 
ไฮไลทที์ ่1. ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ข้ึนชื่อไดว่้าเป็นสวิสตเ์ซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั 

ไฮไลทที์ ่2. เมืองเกาสง เมืองใหญ่ทางใตข้องไตห้วนั  

ไฮไลทที์ ่3. ชม FORMOSA BOULEVARD ศิลปะประยุกตที์ส่วยติดอนัดบัโลกของศิลปะ 

ไฮไลทที์ ่4. EDA WORLD อาณาจกัรแห่งใหม่ของไตห้วนั ครบทุกความสนุก 

ไฮไลทที์ ่5. ชอ้ปป้ิง OUTLET MALL ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วนั  

ไฮไลทที์ ่6. แช่น ้ าแร่แบบบรรยากาศส่วนตวัภายในหอ้งพกั 1 คืน  

ไฮไลทที์ ่8. พิพิธภณัฑกู์ก้ง ชมสมบติัล า่ค่าทีป่ระเมินราคาไม่ไดต้ั้งแต่ยุคสมยัอดีตกาลกว่า 5,000ปี 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 
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เดินทางโดยสายการบนิแห่งชาติ ไต้หวัน เครื่องล าใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์สูง  ที่น่ังกว้างขวางสะดวกสบาย 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง   20 – 23 ตุลำคม 2560 (วันปิยมหำรำช) 

วันแรก กรุงเทพฯ - ไต้หวัน  – เถาหยวน – พพิธิภัณฑ์กู้กง – ตกึไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชัน้ 89) – ซีเหมินตงิ 
– อาบน า้แร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ผู้โดยสารขาออก  ROW S  ( GATE 8 ) 
สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่าน 

08.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินท่ี CI838  
(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน)  

12.55 น. ถงึท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าทา่นเดนิทางเข้าสูเ่มืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั 

(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
บริการอาหารว่าง ชานมไข่มุกต้นต ารับ + แซนวิช 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์กู้กง  มี
คนกล่าวว่าเปลือกของกู้ กงอยู่ ปักก่ิงแต่หัวใจอยู่
ไต้หวนั เพราะพิพิธภณัฑ์แหง่นีไ้ด้รวบรวมของล า้คา่ใน
พระราชวงักู้ กงของปักก่ิงไว้ทัง้หมดซึ่งประเมินค่ามิได้
และเป็นพิพิธภัณฑ์ ท่ีมีการจัดแสดงของล า้ค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย 
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งนีมี้ประวตัิยาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล า้คา่หายากเช่น หยก
ผกักาดขาว หยกหมสูามชัน้ ตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลกั 
ฯลฯ  เดินทางสู่  ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งนีเ้คยมีความสูงเป็นอันดบั 1 
ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึน้โดยหลักวิศวกรรมชัน้เย่ียมสามารถ
ทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ 
และยังมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านช้
อปปิง้แหล่งช้อปปิง้ท่ีทันสมัยท่ีสุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิง้สินค้า
แบรนเนมชัน้น า   **ทา่นใดท่ีต้องการชมวิวชัน้ 89  มีคา่ใช้จา่ยทา่นละ 600NT  ไมร่วมในคา่ทวัร์**   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! พระกระโดดก าแพง   
น าทา่นอิสระในการช็อปปิง้ท่ี ซีเหมินติง เป็นแหลง่ช็อปปิง้ช่ือดงัของเมืองไทเป 
เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ท่ีน่ีเป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่ทัง้สไตล์ไต้หวนั 
เกาหลี และญ่ีปุ่ น รุ่นใหมท่ี่ทนัสมยัให้ทา่นได้เลือกซือ้ เลือกช็อปกนัได้อยา่งเต็มอิ่ม  
นอกจากเป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่แล้ว  ซีเหมินตงิ ยงัเป็นแหลง่ท่ีมีอาหารแปลกใหมใ่ห้
นกัทอ่งเท่ียวได้เลือกชิมอาหารกนัได้อยา่งจใุจ  

เดนิทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
http://www.ntphotel.com/e_index.html  

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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 น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิได้ง่ายๆภายใน

ห้องพักของท่าน 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER – เดนิทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน  

จันทรา – วัดพระถัมซ าจ๋ัง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง – ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเข้าสู ่ศูนย์ GERMANIUM POWER  แหลง่ผลิต สินค้าท่ีท าจาก
ธาตเุจอร์เมเนียม ท่ีมีคณุสมบตัิในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีต่อผู้ สวมใส่ อาทิ
เช่น ท าให้เลือดลมไหลเวียนดีขึน้ เพิ่มพละก าลัง  ผ่อนคลายความตึงเครียด 
เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมท่ีแพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย ออก
เดินทางสู่เมืองหนานโถวเมืองท่ีเป็นจุดศนูย์ของไต้หวนัและยงัมีแหล่งท่ีเท่ียว
ส าคญัอยา่งทะเลสาบสริุยนั จนัทรา  

เท่ียง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! ปลาประธานาธิบดี 

น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า  งดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั ตัง้อยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก 
เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเท่ียวไต้หวนัได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 
24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่เม่ือวนัท่ี 
21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน า้สู่
ยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดับ  600-2,000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ  ลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีโดดเด่น ท าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ

พระจนัทร์เสีย้ว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” พร้อมทัง้น าท่านนมสัการอฐิัของ  พระถัง
ซัมจ๋ัง ท่ีได้อญัเชิญ อฐิัธาตกุลบัมาท่ี วัดเสวียนกวง  เม่ือปี ค.ศ.1965 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองเกาสง เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของไต้หวนั  
น าท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ี  วัดเหวินอู่  ซึ่งหมายถึง
ศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความ
ซ่ือสตัย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตัง้อยู่หน้าวดั ซึ่งมีมลูคา่ถึงตวัละ 
1 ล้านเหรียญไต้หวัน และน าท่านนมัสการ  ศาลเจ้าขงจือ้  และ 
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ศาลเจ้ากวนอู   ซึง่ถือเป็นเทพเจ้าแหง่ปัญญาและเทพเจ้าแหง่ความซ่ือสตัย์    
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! สุกี ้ชาบู ชาบู ไต้หวัน  

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเก็ต ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมือง
ไทจง  ให้ทา่นได้อิสระกบัการช้อปปิง้ เลือกซือ้สิ่งของท่ีถกูใจ ท่านที่ช่ืนชอบรองเท้า 
ONITSUKA TIGER , NIKE , ADIDAS  พลาดไม่ได้ท่ีน่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่นอน 
 
 

เดนิทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก : TAICHUNG LAI LAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
http://www.lailaihotel.com.tw/home/tc_home.asp 

 
 
 
 

 
 

 
วันท่ีสาม ช้อปป้ิงเค้กพายสัปปะรด –เมืองเกาสง – EDA WORLD (สวนสนุก EDA + ช้อปป้ิง OUTLET) 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงเค้กพายสัปปะรด ของฝากขึน้ช่ือของไต้หวนัท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ของไต้หวนัไปแล้ว สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดนิทางสูเ่มืองเกาสง เมือง
ใหญ่ทางตอนใต้ของไต้หวนั 

เท่ียง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร  

เดนิทางเข้าสู ่อาณาจักร EDA WORLD สถานท่ีทอ่งเท่ียว
ใหม ่ ดนิแดนในฝันของคนทกุเพศทกุวยั บนเนือ้ท่ีกวา่8600 ตาราง
เมตร มีร้านค้าถึง 123  ร้านค้า  ,  อาคารสแควร์ได้ถกูออกแบบให้
เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทัง้รวบรวมภตัตาคารช่ือดงั,  
เวทีการแสดงและตลาดนดั ,  ให้บรรยากาศความคกึคกัสนกุสนาน ,  
ภายในถกูตกแตง่ให้มีความสวยงามทนัสมยั,  ตวัห้างสรรพสินค้า
เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดร์ิคลาสสิก สนกุสดุเหว่ียงกบัเคร่ือง
เล่นอันทันสมัยกวา่ 47 ชนิด อาทิเชน่ เคร่ืองเลน่กงัหนัหมนุท่ีมี

ความสงูจากพืน้ 55 เมตร ,  เรือเหาะสงู 33 เมตร , อีกทัง้มีรถไฟเหาะรูปตวัUแหง่เดียวในเอเซีย  ,  ซึง่จะท าให้
คณุได้สมัผสัความเสียวและความต่ืนเต้นบนกลางอากาศ อยา่งไมรู้่ลืม หรือ ทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ก็มี โซน 
OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์ดงัชัน้น าของโลก, เพ่ือให้ทกุทา่นได้มีความสขุกบั



ST10 ไตห้วนั เกาสง โฮะ๊โฮะ๊ CI BKK-TPE-KHH 4D3N 

การช๊อปสินค้ากบัสว่นลดราคาสดุพิเศษมากมาย บนพืน้ท่ีกวา่ 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบ
รนด์ดงักวา่ 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... 
และอ่ืน ๆ   เพ่ือให้คณุได้ซือ้สินค้าแบรนด์ท่ีคณุช่ืนชอบในราคาพิเศษสดุๆ .... อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรม
ที่ชอบสนุกกันอย่างเตม็ที่ภายในอาณาจักร EDA WORLD  อาหารเยน็  ….อิสระตามอัธยาศัย    
 
เดนิทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก :  CITY SUITE CHENAI HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

http://www.citysuites.com.tw/en/%E9%AB%98%E9%9B%84%E7%9C%9F%E6%84%9B%E9%A4%A8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วันท่ีส่ี อ่าวซีจือวัน – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – FORMOSA BOULEVARD – สนามบินเกาสง 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ อ่าวซีจือวัน เป็นสถานท่ีชมวิวทะเล ท่ีเล่ืองลือเร่ือง
ชายหาดทรายท่ีสวยงาม และเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตย์ยามอสัดง 
และเป็นท่ียอมรับกันว่า เป็นหนึ่งในทิวทัศน์ท่ีงดงามแปดแห่งของ
ไต้หวัน ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากให้มาเยือนสถานท่ีแห่งนี ้
จากนั น้น าท่ านสู่  อดีตสถานกงสุล อั งกฤษ ถือ เป็ น

โบราณสถาน ซึง่มีประวตัยิาวนานกวา่ 141ปี ในสมยัก่อนอาคารนี ้เป็นอาคาร สไตล์องักฤษ
แห่งแรกในประเทศไต้หวนัในสถานท่ีแห่งนีท้่านสามารถเข้าไปชมความงดงามในตวัอาคาร
และบริเวณรอบๆของอาคารได้ 
น าท่าน ชมสถานีรถไฟ  Formosa Boulevard  ณ 
เมืองเกาสง  ได้ รับฉายาว่า Dome Of Light เป็นงาน

ศิลปะท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลก  ออกแบบโดยศิลปินชาวเยอรมัน Narcissus 
Quagliata ใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เมตร ส่ือ
ถึงวฏัจกัรตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในโลกมนษุย์  

เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล สไตล์ไต้หวัน  

ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิกาสง 
14.55 น.  เหริฟ้าเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินท่ี  CI839   

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 
17.25 น. ถงึท่าอากาศสุวรรณภูมิ ...โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 
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**หมายเหตุ** รายการทวัรน์ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่3รา้น คอื รา้นชา รา้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

อัตราค่าบริการ ปี 2560 

 
หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิจากสาย
การบิน  
 

*** 25 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นบริการคะ 
อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และคา่ประกนัภยัการบนิ 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  
 คา่พาหนะน าเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มทกุมือ้ดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน า้หนกัไมเ่กินท่านละ 30 ก.ก. 
 คา่มคัคเุทศก์มืออาชีพ และหวัหน้าทวัร์ น าเท่ียวและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมี การตกลง
ไว้กบับริษัทประกนัชีวิต * 

 
เดนิทางทอ่งเท่ียวไต้หวนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2018  

ยกเว้นวีซา่ส าหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเท่ียว สามารถทอ่งเท่ียวไต้หวนัอยูไ่ด้ไมเ่กิน 30วนั 
พาสปอร์ตต้องมีอายไุมน้่อยกว่า 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่นก่รุณาสอบถามตวัแทนจ าหนา่ยได้เลยคะ่ 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทกุชนิด 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) ( 600 TWD/ลูกค้า ) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเช่น คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท์ทางไกล , คา่มินิบาร์ในห้องพกั 
 , คา่ซกั รีด ฯลฯ 
 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
 ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 
 

20-23 ต.ค. 60 
(BUS 1) 

24,900 24,900 24,900 23,900 5,000 

20-23 ต.ค. 60 
(BUS 2) 

24,900 24,900 24,900 23,900 5,000 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง 
 กรุณาจองลว่งหน้าพร้อมช าระคา่มดัจ า  10,000  บาท ก่อนการเดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ต 
 สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทาง 
 พาสปอร์ตต้องมีอายไุมน้่อยกวา่ 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่นก่รุณาสอบถามตวัแทนจ าหนา่ยได้เลยคะ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลิก 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด ยกเว้นมดัจ า 

  * ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี  
หมายเหตุ 
* บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
* บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ   
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท าร้ายการสญูหาย ความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตุ
ตา่งๆ 
* หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ี
ทา่นได้ช าระ ไว้ แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
* บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
* ราคานีค้ิดตามราคาภาษีเคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมีการปรับราคาสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาขึน้ตามจริง 
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบนิ  บริษัทขนสง่หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ 
แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
* มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
* หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวน
สิทธ์ิการจดัหานี ้โดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 

    
 

 


