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พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
เดินทางโดยสายการบนิแห่งชาต ิไต้หวัน เครือ่งล าใหม่ 
กัปตันเก่าประสบการณ์สูง  ทีน่ั่งกว้างขวางสะดวกสบาย         

อาหารพเิศษ 
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ก าหนดการเดินทาง   เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 (ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ไต้หวนั  – ไทเป  
12.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน  EVA AIR  

เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 
14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่BR202 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
19.10 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

แลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป 
                                     พกัที ่: HOTEL INRENDY ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า http://www.hotel-intrendy.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สอง ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน – เหย่หลิว่ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  
– ซีเหมินตงิ (สยามสแคว์ไทเป) – เถาหยวน – อาบน า้แร่ส่วนตวั 

 
 
 
 
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ☺ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด☺ อิสระเลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของ
ไต้หวนั ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้ งเดิมไต้หวนั ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ 
น าท่านออกเเดินทางสู่ ☺หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน☺  ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั กษตัริยก์วงสว ี
แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุทองท่ีน่ี  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ  านวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใช้จ่ิวเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ  “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวติชีวาอีกคร้ัง  

http://www.hotel-intrendy.com/
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จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ ☺เมืองเหย่หลิ่ว☺  แล้วน าท่านเดินทางสู่ ☺อุทยานเหย่หลิ่ว☺ ซ่ึงเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอก
เห็ด เตา้หู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนของน ้ าทะเล และ ลมทะเล โดยเฉพาะ 
เศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตาม 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  อาหารทะเลสไตส์ไต้หวนั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ☺อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค☺ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้าง
คลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ   ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านเดินทางสู่ ☺ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) ☺ อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้ง
สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั   

เยน็  อิสระอาหารมื้อค ่า ภายใน ซีเหมินติง เพ่ือให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของไต้หวันได้
ตามอธัยาศัย และเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่านให้การช้อปป้ิงภายในซีเหมินติง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ☺เถาหยวน☺                        

พกัที ่: EASTERN VILLA RESORT ระดับ 4 ดาว  หรือเทยีบเท่า 
อสิระให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากบัการแช่น า้แร่ภายในห้องพกั ตามอธัยาศัย 

 

 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม เถาหยวน  หนานโถว – วัดจงไถฉานซ่ือ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  + 
วดัพระถงัซัมจัง๋– วดัเหวนิอู่ – ร้านชา -  ไทจง – ตลาดฝงเจีย่ไนท์มาเกต็ 

 
 
 
 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ☺หนานโถว☺ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ☺วัดจงไถฉานซ่ือ☺ ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการ
กล่าวขานวา่เป็นศาสนาสถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก รองจากนครวาติกลัป์และวดัมหายานท่ีธิเบต วดัจง
ไถฉานซ่ือ 1ใน4วดัใหญ่ของไตห้วนั เป็นสถานท่ีของเหล่านกัแสวงบุญ มีผูเ้ขา้ไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจ านวนมาก 
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อีกทั้งยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาธรรมะอีกด้วย วดัน้ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคน
เดียวกบัท่ีออกแบบตึกไทเป 101 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
หลงัอาหารม้ือกลางวนัแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ☺ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา☺ ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานว่า 
งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอ
เรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้ าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-
2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น 
ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยันจันทรา” 
พร้อมทั้ งน าท่านนมัสการอัฐิของ  พระถังซัมจ๋ัง ท่ีได้อัญเชิญ  อัฐิธาตุกลับมาท่ี ☺วัดเสวียนกวง☺  เม่ือปี 
ค.ศ.1965 จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี ☺วัดบุ๋นบู้☺ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่งปัญญา และ
เทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั และน าท่านนมสัการ  ศาลเจ้าขงจ้ือ  และ ศาลเจ้ากวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย์ จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี ☺ วัดเหวินอู่☺  ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่น้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 
ลา้นเหรียญไตห้วนั และน าท่านนมสัการ  ศาลเจ้าขงจ้ือ  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพ
เจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ น าท่านเดินทางสู่☺ร้านชา☺ ให้ท่านไดชิ้มชาข้ึนช่ือของไตห้วนั   จากนั้นออกเดินทางสู่  
เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้น
เหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท าให้เมืองน้ีมีความคึกคกัอยู่ตลอดเวลา  จากนั้นน าท่านสู่ ☺ตลาดฝงเจ่ีย
ไนท์มาเก็ต☺ ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกบัการช้อปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ี
ถูกใจ ท่านทีช่ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   

เยน็  อิสระอาหารมื้อค ่า ภายใน ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต เพ่ือให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของ
ไต้หวนัได้ตามอธัยาศัย และเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่านให้การช้อปป้ิงภายในฝงเจ่ียไนท์มาร์เกต็  

พกัที่ : KUN HOTEL TAICHUNG  ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

http://www.kun-taichung.com.tw/en/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kun-taichung.com.tw/en/
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วนัที่ส่ี  ไทจง –  ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิช้ัน 
89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน –  กรุงเทพฯ   

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้ นน าท่านเดินทางกลับสู่  ☺เมืองไทเป☺  จากนั้ นน าท่านเข้าสู่ ☺ศูนย์ GERMANIUM POWER☺  
แหล่งผลิต สินคา้ท่ีท าจากธาตุเจอร์เมเนียม ท่ีมีคุณสมบติัในการแผไ่อออนลบ ส่งผลดีต่อผูส้วมใส่ อาทิเช่น ท าให้
เลือดลมไหลเวียนดีข้ึน เพิ่มพละก าลงั ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีแพร่หลายใน
หลายๆประเทศทัว่เอเชีย  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ เส่ียวหลงเปา 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่☺ ตึกไทเป 101☺  ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความสูงเป็นอนัดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 

508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการ
ป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟท์ท่ีเคยเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระ
ท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปช้อปป้ิงท่ี☺  MITSUI OUTLET☺  เป็น OUTLET จากญ่ีปุ่น ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั 
ภายในมีหา้งร้านและอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ั้นน า ส่วนใหญ่ราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย 

เยน็    บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

22.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่ BR061(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 
01.10+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

**หมายเหตุ** รายการทวัร์นีม้แีวะร้านขายของฝากทีข่ึน้ช่ือ 3 ร้าน คือ  ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP ร้านชา 

 

อัตราค่าบริการ ปี2561 

ช่วงการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัท่านเด่ียว 

จ่ายเพิม่ 

14 – 17 ก.ค. 61 20,900 20,900 20,900 20,900 6,000 

11 – 14 ส.ค. 61 
(วนัแม)่ 

21,900 21,900 21,900 21,900 6,000 
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 

 
 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกนัภยัการบนิ 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม 
 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มคัคเุทศกม์อือาชพี และหวัหนา้ทวัร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่ ีการตก
ลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ * 
 

☺เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 ☺ 

☺ยกเวน้วซี่าส าหรบัคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั☺ 

☺พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่นก่รุณาสอบถามตวัแทนจ าหนา่ยไดเ้ลยคะ่☺ 

 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เดีย่ว) 
➢ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=600 TWD/ลกูคา้) 
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

18 - 21 ส.ค. 61 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 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

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 
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⚫ กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มดัจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
⚫ สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
⚫ ☺พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่☺ 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ   

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อบุตัเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน

สทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

   

 
 

 


