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อุทยานเย๋หลิ่ว - อุทยานอาลีซาน - อุทยานทาโรโกะ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านญี่ป่ ุนเก่าฮิโนกิ
ช้อปปิ้ งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101
เมนูพเิ ศษ !! ปลาประธานาธิ บดี, พระกระโดดกําแพง

กําหนดเดิ นทาง
พฤษภาคม – กันยายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านญี่ปนเก่
ุ่ าฮิ โนกิ – เมืองเจียอี้
06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3
สายการบิ น THAI AIRWAYS เจ้าหน้าทีค่ อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
08.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ชัวโมง)
่
12.55 น.
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน .....หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง..ชานมไข่มกุ +ขนมเค้ก (1)
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ ปุ่นเก่าฮิ โนกิ (Hinoki Village)
อดีต เป็ นบ้ านพัก ของทหารญี่ ป่ ุ นในช่ ว งปกครองไต้ ห วัน ภายใน
หมู่บ้านจะเป็ นบ้านเก่าสไตส์ญ่ปี ่ ุนชัน้ เดียว ปั จจุบนั เป็ นร้านขายของ
เก๋ ไก๋ มากมาย รวมไปถึงยังมีพ ิพ ิธ ภัณ ฑ์ท่บี อกเล่าเรื่อ งราวในอดีต
ของที่น้ีด้วย ให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ ายรูปกับวิว
สวยๆที่ไม่ควรพลาด ต่ อด้วย นํ าท่านเดินทางต่ อไปยัง เมื องเจี ย อี้
ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอุทยานอาลีซาน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง + ไก่อบโอ่ง
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเท่า
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เมืองเจียอี้ – นัง่ รถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – เที่ยวชมธรรมชาติ ภายในอุทยาน
– ชิ มชาอูหลง – ไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นํ าท่านสู่ อุทยานอาลี ซาน (ใช้ เวลาในการเดิ นทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นํ าคณะท่านนัง่ รถไฟ
โบราณชมอุ ทยานเป็ นสถานที่ท่ อ งเที่ยวที่ม ี ชื่อ เสียงที่สุ ด ของเกาะไต้ห วัน ตัง้ แต่ ส มัย ที่ญ่ีป่ ุ นยัง
ปกครองอยู่มที งั ้ นักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่น่ี เนื่องจากมี
ธรรมชาติท่สี มบูรณ์ ทัง้ ป่ าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาทีอ่ ่นื เปรียบไม่ได้จงึ ไม่น่าแปลกใจ
เลยที่ครัง้ หนึ่งในชีวติ ต้องมาเยือนนํ าทุกท่าน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี ทิวสนตัง้ เรียงตระหง่าน พริว้
ตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติทส่ี วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่าง
หาทีเ่ ปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
หลังอาหาร นํ าท่าน ชิ มชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สูง
และอากาศทีเ่ ย็นตลอดปี ของทีน่ ่ีทาํ ให้ชาทีน่ ่ีมรี สชาติดกี ลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงทีน่ ่ยี งั เป็ นพันธุช์ า
ที่นํ ามาปลู ก ในประเทศไทยแถบเชียงรายอิส ระชิม ชาชนิ ด ต่ างๆหรือ เลือ กซื้อ เป็ น ของฝากตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึง่ มีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน
เมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้
มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนัน้ นํ าท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนทีม่ ี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิง่ ของที่ถูกใจ ท่ านที่ ชื่น
ชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่ นอน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง มีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
ไถจง – หนานโถว – วัดเหวิ นหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา – ไทเป – ร้านขนมพาย
สับปะรด – ตลาดซีเหมิ นติ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เดินทางไปกราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่ วัดเหวิ นหวู่ ซึ่ง
หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหิน
อ่อน 2 ตัวทีต่ งั ้ อยู่หน้ าวัดซึง่ มีมลู ค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา
ซึง่ ได้รบั การกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัง้ อยู่ใน
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เขตของซัน มู ล เลกเนชัน่ แนลซีนิ ก แอเรีย ซึ่ง ทางการท่ อ งเที่ย วไต้ ห วัน ได้ก่ อ ตัง้ ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 24
มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่ นดินไหวครัง้ ใหญ่ เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนนํ้ าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความ
ยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบทีม่ ภี เู ขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมปิ ระเทศทีโ่ ดดเด่น ทําให้
ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริย นั
จันทรา ให้ท่านดื่มดํ่ากับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพเิ ศษปลาประธานาธิบดี
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซือ้ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนม
พายสับปะรด ซึง่ มีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
จากนัน้ นํ าท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลาดซี เหมิ นติ ง ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง เปรียบเสมือน
สยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่ งศู นย์รวมแฟชันทั
่ น สมัยของเหล่ าวัยรุ่นไต้ห วัน มีร้านค้าของฝาก
กิ๊ ฟ ช็ อ ป สไตล์ ว ั ย รุ่ น มากมาย เสื้ อ ผ้ า รองเท้ า กี ฬ ายี่ ห้ อ ดั ง เช่ น ONISUKA TIGER , NEW
BALANCE, NIKE, ADDIDAS PUMA ซึง่ ราคาถูกกว่าประเทศไทย
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง มีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
นําท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า
นัง่ รถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ – ไทเป – ร้านสร้อย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟด่วน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ซึง่ อยู่ห่างจากเมืองไทเปประมาณ 150 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็ นภูเขาวิง่ เลียบทะเล ระหว่างทาง
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงาม ด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านเป็ นหน้า
ผาสูง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (8) เมนูอาหารจีนพืน้ เมือง
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ทาโรโกะ นอกจากจะ
เป็ นอุ ท ยานที่ ม ีท ัศ นี ย ภาพของหุ บ เขาและเทื อ กเขาสลับ ซับ ซ้ อ น
สวยงามแล้ว ยัง มีว ฒ
ั นธรรมประเพณี ท่ีม ีเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มที ศั นียภาพแปลกตา ด้วยถํ้าน้ อยใหญ่ เรียงรายบน
หน้ าผาสูง อุ โมงค์ 9 โค้ง เป็ นอุ โมงค์ท่อี ยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือ
ทางหลวงสายยุทธศาสตร์ท่ตี ดั ผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็ นถนนสายเก่าสําหรับคมนาคม ปั จจุบนั เปิ ด
เป็ นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเทีย่ ว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด สะพานหิน อ่ อ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เทีย นเสีย ง เทีย นเสีย งเดิมเป็ น แหล่ ง ที่อ ยู่ของ
ชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็ น หมูบ่ า้ นกลางหุบเขา เป็ นจุดชมวิว อีกจุดหนึ่งทีม่ ธี รรมชาติสวยงาม
จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเปโดยรถไฟด่วน
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จากนัน้ นํ าท่านไปชม GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับ
สมดุลในร่างกาย ซึง่ สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้ร่างกายเป็ นปรกติ
ระบบไหลเวียนโลหิตดีชว่ ยให้รา่ งกายสดชืน่ ลดอาการปวดเมือ่ ย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพเิ ศษ พระกระโดดกําแพง
นําท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ ว – สนามบิ นเถาหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
หลังอาหาร นํ าท่าน แวะถ่ายรูปคู่กบั ตึ กไทเป 101 ตึกระฟ้ ามีความสูงถึง
508 เมตรสร้างขึ้น โดยหลัก วิศ วกรรมชัน้ เยี่ย มสามารถทนทานต่ อ การ
สันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหวและการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมี
ลิฟ ต์ท่เี ร็วที่สุด ในโลก ด้ว ยความเร็วต่ อ นาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร **ไม่รวม
บัตรขึ้นตึก** นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ ว ซึง่ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอก
เห็ด เต้าหู้ รังผึง้ ทีเ่ กิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการ
กัด กร่อ นของนํ้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศีย รราชินี
รองเท้าเทพธิดา ซึง่ มีช่อื เสียงทัวในเกาะไต้
่
หวันและทัวโลก
่
อิสระ
เก็บภาพ จากนัน้ นํ าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 633
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************************************************
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อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม – กันยายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน มีเตียง
30 พฤษภาคม – 3 มิถนุ ายน 2561
22,555
22,555
20-24 มิ ถนุ ายน 2561
22,555
22,555
27 มิถนุ ายน – 1 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
22,555
22,555
1-5, 9-13, 22-26 สิ งหาคม 2561
22,555
22,555
12-16, 26-30 กันยายน 2561
22,555
22,555
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เด็กอายุ 2-11 ปี พัก พักเดี่ยว
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
21,555
4,555
21,555
4,555
21,555
21,555
21,555

4,555
4,555
4,555

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุ คืน ( พักห้องละ 2-3 ท่าน )
3.
ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ ูกระบุไว้ทุกแห่ง
4.
ค่าภาษีสนามบินของทัง้ สองประเทศ
5.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัด
ทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ )
7.
นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
8.
ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางไม่เกินท่านละ 2 ชิน้ นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.
ค่าทําพาสปอร์ต
2.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
3.
ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
4.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและพนักงานขับรถ รวม 5 วัน 1,000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน
5.
ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง่ พอใจในการบริการของท่าน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่ านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อน
การเดินทางในกรณีท่ี มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 25 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มหี วั หน้าทัวร์ขอสงวนการ
เปลีย่ นแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิ ก
1.
สําหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทีย่ วบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
5.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6.
ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับ
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
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หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน

