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นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า
ชมวิวมุมสูงรอบเมืองไทเป ที่ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้ งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูพเิ ศษ!! ปลาประธานาธิบดี, สเต็ก+สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปา, สุก้ ีชาบู สไตล์ไต้หวัน,
อาหารจีน+ขาปู

กำหนดกำรเดิ นทำง

12-16 เมษำยน 2561

วันแรก

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน สนำมบิ นเถำหยวน – GLORIA OUTLET

08.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบิ นที่ CI 834
ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองเถำหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (1) เมนูอำหำรจีน+ขำปูยกั ษ์
หลังอาหาร นาท่านสนุกกับการช้อปปิ้ งที่ GLORIA OUTLETS ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรน์เนม
มากมายในราคาสุดพิเศษ ทัง้ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ าและอื่นๆ อีกมากมาย
นำท่ำนเข้ำโรงแรมทีพ่ กั : EASTERN HOTEL AND RESORT หรือเทียบเท่ำ

11.15 น.
15.55 น.
ค่ำ

TAI ALL14(CI)APR

วันที่สอง
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย
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ไถจง – หนำนโถว – วัดจงไถฉำนซื่อ – ชิ มชำอู่หลง – สวนสนุกหมู่บ้ำน 9 ชนเผ่ำ+กระเช้ำพำ
โนรำมำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) หลังอาหาร นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉำน
ซื่อ ซึง่ วัดแห่งนี้ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นศาสนาสถานทีย่ งิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนคร
วาติก ัลและวัดมหายานที่ธ ิเบต ให้ท่านได้ชมปฎิมากรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส วยงามแปลกตา
จากนัน้ นาท่านชิม ชำอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและ
อากาศที่เย็นตลอดปี ของที่น่ีทาให้ชาที่น่ีมรี สชาติดกี ลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่น่ียงั เป็ นพันธุ์ชาที่
นามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซือ้ เป็ นของฝาก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (3) เมนูพเิ ศษ ..สุกช้ี ำบูสไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้ำน 9 ชนเผ่ำ นาท่านนัง่ กระเช้ำลอยฟ้ ำ เพลิดเพลิน
กับทัศนียภาพที่แสนสวยงามของทะเลสาบสุรยิ นั จันทราแบบพาโนราม่า จากนัน้ ให้ท่านอิสระเล่น
เครื่องเล่นที่มอี ยู่มากมายในสวนสนุ ก เครื่องเล่ นไฮไลท์ของที่ นี่คือ UFO ยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีก
มากมายให้ท่ านได้ส นุ ก กัน และภายในยังเป็ น สถานที่ท่ีจ ดั แสดงวิถีชีว ิต และวัฒ นธรรมของชาว
พืน้ เมืองดัง้ เดิมบนเกาะไต้หวัน ซึ่งในทุกๆ วัน จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง เช่น
การเต้นรา การร้องเพลง และการจาลองพิธกี ารแต่งงานแบบดัง้ เดิม รวมถึงร้านขายของที่ระลึกของ
แต่ล่ะชนเผ่า เพื่อให้ท่านเลือกซือ้ และเลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (4) เมนูพเิ ศษ ปลำประธำนำธิบดี
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : EIN HAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สำม

หนำนโถว – ล่องเรือทะเลสำบสุริยนั จันทรำ – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ นหวู่ – ไทเป – ร้ำน
ขนมพำยสับปะรด
บริก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหาร น าท่าน ล่ อ งเรื อ ทะเลสำบสุริย นั
จัน ทรำ ซึ่ ง ได้ ร ับ การกล่ า วขานว่ า งดงามราวกั บ ภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัง้ อยูในเขตของ ซัน
มูลเลก เนชันแนลซี
่
นิก แอเรียซึ่งทางการท่ องเที่ยวไต้หวัน ได้
ก่ อ ตั ง้ ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 24 มกราคม 2000 เพื่ อ บู ร ณะเมือ งจาก
แผ่ น ดิน ไหวครัง้ ใหญ่ เมื่อ วัน ที่ 21 กัน ยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 ถึง 2,000 เมตร มีความ

เช้ำ
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กลำงวัน
บ่าย

ค่ำ

วันที่สี่
เช้า

กลำงวัน
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ยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มภี ูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมปิ ระเทศที่โดดเด่น ทาให้
ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มา ของนามอันไพเราะว่า สุริยนั
จันทรำ ให้ท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศริม ทะเลสำบสุริยนั จันทรำ ทะเลสาบธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดแห่ง
เดียวของไต้หวัน นาท่านขึน้ สู่ วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐขิ อง พระถังซัมจั ๋ง ทีไ่ ด้อญ
ั เชิญอัฐธิ าตุมายัง
วัดเสวียนกวง เมือ่ ปี ค.ศ.1965
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6) เมนูอำหำรจีนพืน้ เมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปกราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ที่ วัดเหวิ นอู่ ซึง่ หมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตงั ้ อยู่หน้าวัดซึง่ มี
มูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและ
เลือกซือ้ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ำนขนมพำยสับปะรด ซึง่ มีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิด ให้ท่าน
ได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (7) เมนูพเิ ศษ...สเต็ก+สลัดบำร์
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วัดหลงซำน – ร้ำนสร้อย – พิ พิธภัณฑ์ก้กู ง –ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชัน้ 89) – ซีเหมิ นติ ง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) หลังอาหาร นาท่านชม วัดหลงซำนซื่อ วัดทีเ่ ก่าแก่
ที่สุ ดในไต้ห วัน ซึ่งขึ้น ชื่อ ว่าสวยงามที่สุ ดในไต้ห วัน ด้ว ยเช่นกัน ภายในมีวหิ ารสามหลัง คือ วิหาร
ด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงาน
ฝีมอื ที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วน
ด้านบนหลังคาก็มลี วดลายปูนปั ้นยิบย่อยทีแ่ สดงถึงฝีมอื ของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผคู้ นมากมายทัง้
นักท่องเทีย่ วและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระทีน่ ่ี จากนัน้ นาท่านไปยังศูนย์ GERMANIUM POWER
CENTER เป็ นสร้อย ที่มพี ลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ
บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้ร่างกายเป็ นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลด
อาการปวดเมื่อยและยังมี นำฬิ กำหลำกหลำยแบรนด์ จากทัวโลกให้
่
ท่านได้เลือกชม ต่อด้วย นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ก้กู ง มีคนกล่าว
ว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ั กกิง่ แต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวันเพราะพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ได้
รวบรวมของล้าค่าในพระราชวังกู้กงของปั กกิง่ ไว้ทงั ้ หมดซึ่งประเมินค่า
มิได้และเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่มี กี ารจัดแสดงของล้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลก
อีกด้วยพิพธิ ภัณ ฑ์สถานแห่งนี้มปี ระวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของ
ล้าค่ าหายาก เช่น หยกผัก กาดขาว หยกหมูส ามชัน้ งาช้างแกะสลัก
ฯลฯ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (9) เมนูพเิ ศษ อำหำรจีนกวำงตุง้ +เป็ ดย่ำง
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บ่ำย

ค่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ำ

13.30 น.
16.00 น.
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตึ กไทเป 101 ตึกระฟ้ า มีความสูงถึง
508 เมตร สร้างขึน้ โดยหลักวิศวกรรมชัน้ เยีย่ มสามารถทนทานต่อ
การสัน่ สะเทื่อ นของแผ่ นดินไหว และการป้ อ งกันวินาศกรรมทาง
อากาศ นาท่านขึน้ ลิฟท์ท่เี ร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี
1,010 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวที่ชนั ้ 89 ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูง รอบ
เมืองไทเป
**รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิ วชัน้ 89 **
จากนัน้ นาท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลำดซี เหมิ นติ ง ให้ท่านได้อสิ ระช้อป
ปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัยของเหล่าวัยรุ่น
ไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิฟ๊ ช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย เสือ้ ผ้า รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ดัง เช่น ONISUKA
TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS ซึง่ ราคาถูกกว่าประเทศไทย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (10) เมนูพเิ ศษ เสีย่ วหลงเปำ
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – สนำมบิ นเถำหยวน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) หลังอาหาร นาท่าน
สู่ อนุ ส รณ์ สถำนเจี ย งไคเช็ ค ตัว อาคารเป็ นหิน อ่ อ นทัง้ หลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ ั กกิง่ งดงาม กอปรอาณา
เขตทีก่ ว้างขวาง ทาให้อนุ สรณ์แห่งนี้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
มากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่ เป็ นหอแสดงดนตรีและโรง
ละครแห่ งชาติ จำกนั น้ นำท่ ำนสู่ส นำมบิ น เถำหยวน ตรวจสอบ
สัมภำระก่อนกำรเดิ นทำง
เหิ รฟ้ ำเดิ นทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบิ น CHINA AIRLINE เที่ยวบิ นที่ CI 835
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

เมษำยน 2561
ผูใ้ หญ่ เด็กอำยตัง้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน มีเตียงเสริ ม

เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่
เดี่ยว
2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริ ม

12-16 เมษำยน 2561

36,900

34,900

อัตราค่าบริ การรวม
1.
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป

35,900

5,900
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

5

ค่ำทีพ่ กั โรงแรมตำมทีร่ ะบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่ำน )
ค่ำบัตรผ่ำนประตูตำมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ ูกระบุไว้ทุกแห่ง
ค่ำวีซ่ำ และค่ำภำษีสนำมบินของทัง้ สองประเทศ
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ นำเทีย่ วตำมรำยกำร
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจำกัด
ทีม่ กี ำรตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สำหรับผูส้ งู อำยุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่ำนละ 500,000 บำท
ค่ำรักษำอยู่ ในข้อจำกัดกำรตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ )
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ค่ำระวำงกระเป๋ ำเดินทำงน้ ำหนักไม่เกินท่ำนละ 30 กก.

อัตราค่าบริ การไม่รวม
1.
ค่ำทำพำสปอร์ต
2.
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ค่ำมินิบำร์ ค่ำซักรีด ต่ำงๆ
3.
ค่ำภำษี 7 % ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3 %
4.
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงำนขับรถ รวม 5 วัน 1000 NTD / ลูกค้ำ 1 ท่ำน
5.
ส่วนหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึง่ พอใจในกำรบริกำรของท่ำน
หมายเหตุ
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีท่ี มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 25 ท่ำน / อำจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มหี วั หน้ำทัวร์ขอสงวนกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ
โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ / กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่ เทีย่ วตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้
เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณำวำงเงิ นมัดจำท่ ำนละ 15,000 บำท โดยกำรโอนเข้ำบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
การยกเลิ ก
1.
สำหรับผูโ้ ดยสำรทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำร
ยกเลิกกำรเดินทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
2.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
4.
ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด 100 % ของรำคำทัวร์
5.
ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรือ
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โดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจำกค่ำตั ๋วเป็ นกำรเหมำจ่ำยใน
เทีย่ วบิน นัน้ ๆ
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือกำรควบคุม ของทำงบริษทั ฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย,
กำรถูกทำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบตั เิ หตุต่ำงๆ
3.
หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่ำบริกำรทีท่ ่ำนได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศหรือห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำย
หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
5.
รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้สำรองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม
6.
รำคำนี้คดิ ตำมรำคำตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หำกรำคำตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับรำคำ
ตั ๋วเครือ่ งบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
7.
กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลีย่ นแปลง กำร
บริกำรจำกสำยกำรบินบริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร บริษทั ฯจะดำเนินโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ ะ
จัดบริกำรทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สำหรับค่ำบริกำรนัน้ ๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจำกมี
เอกสำรลงนำม โดยผูม้ อี ำนำจของบริษทั ฯ กำกับเท่ำนัน้
9.
หำกไม่สำมำรถไปเทีย่ วในสถำนทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทำงบริษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่ วสถำนที่
อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ ์กำร จัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน

