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ก ำหนดกำรเดนิทำง   เดอืน สงิหำคม – พฤศจกิำยน 2562   
(ดพูเีรยีดจำกตำรำงดำ้นลำ่งคะ่) 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภูม ิ

23.00 น. สมำชกิทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์R ประต ู 8  สำยกำรบนิ EVA 

AIR  เจำ้หนำ้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทุกทำ่น 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ไตห้วนั  – เมอืงหนำนโถว – วดัจงไถฉ่ำน – ลอ่งเรอืทะเลสำบสรุยินั 

จนัทรำ วดัพระถมัซ ำจ ัง๋ – วดัเหวนิอู ่– เมอืงเจยีอี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.15 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุไทเป...โดยสำยกำรบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่BR206 (มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำร

บนเครือ่งบนิ) 

06.50 น. ถงึทำ่อำกำศยำนเจยีงไคเช็ค เมอืงเถำหยวน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ เบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่  (บนรถ) 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหนา้สู่ วดัจงไถ่ฉำนซือ่ ซึง่วัดแห่งนี้ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนา

สถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดบัสามของโลกรองจากนครวาตกิลัและวัดมหายานทีธ่เิบต  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ ! ปลำประธำนำธบิด ี 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสุรยินัจนัทรำซึง่ไดร้ับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน ตัง้อยู่ในเขตของ ซนัมลูเลก เนชัน่แนลซนีกิแอเรยี ซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วันได ้

กอ่ตัง้ข ึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที่ 21 กนัยายน 1999 รวม

ความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผืนน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 

กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดู

คลา้ยพระอาทติย์และพระจันทร์เสีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่า “สุรยินัจนัทรำ” พรอ้มทัง้น าท่าน

นมัสการอัฐขิอง  พระถงัซมัจ ัง๋ ทีไ่ดอ้ัญเชญิ อัฐธิาตกุลบัมาที ่วดัเสวยีนกวง  เมือ่ปี ค.ศ.1965  

 จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอูห่รอืวดับุ๋นบู๊ซึง่หมายถงึศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัวทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มีมูลคา่ถงึตวัละ 1 ลา้น

เหรยีญไตห้วัน และน าทา่นนมัสการ  ศำลเจำ้ขงจือ้  และ ศำลเจำ้กวนอู   ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและ

เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์  

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเจยีอี ้ 

เย็น  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ ! ไกอ่บโอง่  

พกัที ่: CHIAYI KING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 



STG7 –TAIWAN เกนิคาด อาหลีซั่น 5 วนั 3 คืน EVA  

วนัทีส่ำม อทุยำนอำหลีซ่นั – ชมป่ำสนพนัปี -  น ัง่รถไฟโบรำณอำหลีซ่นั – รำ้นชำ - เมอืง

ไทจง – ชอ้ปป้ิงฟงเจีย่ไนท ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสุ ่อทุยำนแหง่ชำตเิขำอำหลีซ่นัในเขตเมอืงเจยีอี ้ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วันที่

มีความสวยงามอยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร ในอุทยานยังมี ทะเลสำบสองพีน่อ้ง ซึง่เป็นทะเลสาบ

ภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมากเป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้า จากสองจุดมารวมกันอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งนี้ 

จากนัน้ใหท้กุท่านไดช้ม สวนสนพนัปี ท่านจะไดพ้บกบัสนหลากหลายนานาพันธุ ์มีความสวยงามทีแ่ตกตา่งกัน

ไป ซึง่ในแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี น าท่าน น ัง่รถไฟโบรำณอำหลีซ่นั ซ ึง่สรา้งข ึน้ในสมัยญี่ปุ่ นปกครอง

ไตห้วันและเป็นรถไฟโบราณทีเ่หลอืเพยีง 3 แห่งในโลก 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  อำหำรพืน้เมอืงบนอำหลีซ่นั 

น าท่านเดนิทางสู ่รำ้นชำใหท้่านไดช้มิชาขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มืองไทจง เมือง

ใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน น าทา่นสู ่ตลำดฟงเจีย่ไนทเ์ป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน ใหท้า่นไดอ้สิระใน

การช็อปป้ิง มีสนิคา้จ าพวกเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าเครื่องประดับต่างๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้พื้นที่

ตามทอ้งถนนยังมีรถเข็นขายอาหารพื้นเมืองใหท้่านไดแ้วะชมิอีกดว้ย ทำ่นทีช่ ืน่ชอบรองเทำ้ ONITSUKA 

TIGER พลำดไมไ่ดท้ ีน่ ีร่ำคำถกูกวำ่เมอืงไทยแนน่อน   

เย็น  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  บฟุเฟ่ตส์กุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั  

พกัที ่: REGAL HOTEL TAICHUNG  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทจง – ไทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พำยสปัปะรด– ศนูยส์รอ้ยสขุภำพ GERMANIUM – 

อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ – อำบน ำ้แรภ่ำยในหอ้งพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป น ำทำ่นชอ้ปป้ิงขนมเคก้พำยสปัปะรด เป็นของฝำกช ัน้น ำของไตห้วนั  
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จากนั้นเดนิทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภำพ GERMANIUM  แหล่งผลติ สนิคา้ที่ท าจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มี

คณุสมบัตใินการแผ่ไอออนลบ สง่ผลดตีอ่ผูส้วมใส ่อาทเิชน่ ท าใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนดขี ึน้ เพิม่พละก าลงั ผ่อน

คลายความตงึเครยีด เป็นตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมทีแ่พร่หลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชยี 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  เสีย่วหลงเปำ 

น าท่านเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีักษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิาร

เทยีนถันทีปั่กก ิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตที่กวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีง

มากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตร ีและ โรงละครแห่งชาต  ิ

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ย่ำนชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยำมสแควแ์หง่ไทเป)อสิระท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย (อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยับรเิวณซเีห

มนิตงิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง ) 

พกัที ่: NEW TAIPEI HOTSPRING หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

พเิศษ !! น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้ำ่นผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้กบักำรแชน่ ำ้แรธ่รรมชำต ิ

กบับรรยำกำศสว่นตวัภำยในหอ้งพกั (มอีำ่งน ำ้แรใ่นหอ้งพกัทุกหอ้ง) 

 

วนัทีห่ำ้ หมูบ่ำ้นจิว่เฟ่ิน – อทุยำนเหยห่ลิว่ – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 

89) – สนำมบนิเถำหยวน – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ินซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แตส่มัย กษัตรยิก์วงสว ี

แห่งราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขทุองทีน่ี่  การโหมขดุทอง และแร่ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่

ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มกีรใชจ้ ิว่เฟ่ินเป็น

ฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ  “อู๋เหยยีน เตอะซนัชวิ” ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ได ้

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและม ี  ชวีติชวีาอกีครัง้  (  ในกรณี

ทีเ่ดนิทำงไปหมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ินในวนัเสำร ์ และ วนัอำทติยเ์มือ่ไปถงึจดุทีก่ ำหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็น

รถShuttle Bus เพือ่เดนิทำงขึน้ลงจ ิว่เฟ่ินคะ )   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่หยห่ลิว่ 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

น าทา่นเขา้ชมอทุยำนเหยห่ลิว่ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขด

หนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่งๆเชน่ รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก และการ

กดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ในเกาะไตห้วนั

และทัว่โลก อสิระเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมคีวามสงูเป็นอันดบั 1 ของโลก มคีวามสงูถงึ 508 

เมตร สรา้งข ึน้โดยหลกัวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทือ่นของแผน่ดนิไหว และการป้องกนั

วนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ที ่ 1,010 เมตร อสิระทา่นช ้

อปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่นัสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า  

(อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยับรเิวณภำยในตกึไทเป 101 เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว ) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.45 น.  เหนิฟ้ำเดนิทำงสูก่รงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่BR205  

  (มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่งบนิ) 

23.30 น.  ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

**หมำยเหต*ุ* รำยกำรทวัรน์ ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่ 3 รำ้น คอื  

รำ้นชำ รำ้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHO 

 

 
หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนี้

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำรเรยีกเก็บ

เพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ  

*** 20 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ่ 

 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำร ปี 2562 

ชว่งกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 
 ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทำ่นเด ีย่ว 

จำ่ยเพิม่ 
 

10-14 ส.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000 

26-30 ส.ค.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000 

14-18 ก.ย.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000 

24-28 ก.ย.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000 

07-11 ต.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000 

27-31 ต.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000 

10-14 พ.ย.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000 

25-29 พ.ย.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000 
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อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับชัน้ประหยัด พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  *ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ ี

การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 

 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วันตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีา่ส าหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วันอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วัน 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว เช่น พำสปอรต์ขำ้รำชกำร เป็นตน้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ทำ่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคำ้) (=750 TWD/ลูกคำ้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 

 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
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หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน 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 ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้

โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

    


