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ST16 - TAIWAN มุ้งมิง้ เกาสง CI4D3N 

ก าหนดการเดินทาง มีนาคม2561(ดพูเีรียดตามตารางด้านล่างคะ) 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  เกาสง   
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ Sประตู  8สายการบิน  

CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสาํหรับทุกท่าน 
18.55น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไต้หวัน...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินท่ี CI840 
23.15น. ถงึท่าอากาศยานเกาสง หลังผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

พักที่ : CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNGระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/About.aspx 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 2  เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน –EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL)– ไทจง 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) มีรูปปัน้มงักรและเสือค าราม

ขนาดใหญ่ตัง้อยูอ่ยา่งเดน่สะดดุตา โดยท่ีทางเข้าจะเป็นรูปปากมงักรและทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ 

ชาวท้องถ่ินเช่ือกนัวา่ หากใครท่ีเดนิลอดปากของมงักรหิน และเดนิออกจากปากของเสือจะเปล่ียนความ

โชคร้ายกลายเป็นความโชคดี นอกจากนีท้า่นยงัสามารถขึน้ชมวิวด้านบนของเจดีย์ จะเห็นทศันียภาพ

โดยรอบทะเลสาบ ท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาท่ีสวยงามมากทีเดียวจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่วัดฝอกวงซัน  

วดัท่ีมีประวตัศิาสตร์มายาวนาน น าทา่นสกัการะพทุธสถาน ฝอกวงชนั วดัแหง่นีมี้ช่ือเสียงมากในไต้หวนั 

โดยเฉพาะการประกอบธรรม อาณาเขตกว้างขวางปกคลมุภเูขาทัง้ลกู นอกจากมีอาณาบริเวณมากมาย

แล้วภายในตวัวดัยงัมี การก่อสร้างโบสถ์ท่ีสวยงาม และรูปปัน้พระอรหนัต์หลายร้อยองค์น าทา่นชม อนสุรณ์

พระพทุธเจ้า สร้างตามรูปแบบพทุธคยา ของอินเดีย   

http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/About.aspx
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เที่ยง  บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษอาหารเจประยุกต์ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่อาณาจักร EDA WORLDสถานท่ีทอ่งเท่ียวใหม ่ดนิแดนในฝันของคนทกุ
เพศทกุวยั บนเนือ้ท่ีกวา่ 8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123  ร้านค้าอาคารสแควร์ได้ออกแบบให้เป็นแบบ
สถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทัง้รวบรวมภตัตาคารช่ือดงัเวทีการแสดงและตลาดนดัให้บรรยากาศความ
คกึคกัสนกุสนาน  ภายในถกูตกแตง่ให้มีความสวยงามทนัสมยัตวัห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์
โมเดร์ิคลาสสิก สนกุสดุเหว่ียงกบัเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยักวา่ 47 ชนิด อาทิเชน่ เคร่ืองเลน่กงัหนัหมนุท่ีมี
ความสงูจากพืน้55 เมตรเรือเหาะสงู 33 เมตร อีกทัง้มีรถไฟเหาะรูปตวั Uแหง่เดียวในเอเซียซึง่จะท าให้คณุ
ได้สมัผสัความเสียวและความต่ืนเต้นบนกลางอากาศ อยา่งไมรู้่ลืม หรือ ทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ก็มี โซน 
OUT LET MALLขนาดใหญ่เป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์ดงัชัน้น าของโลก เพ่ือให้ทกุทา่นได้มีความสขุกบั
การช๊อปสินค้ากบัสว่นลดราคาสดุพิเศษมากมาย บนพืน้ท่ีกวา่ 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้า
แบรนด์ดงักวา่  300 แบรนด์ อาทิ GucciYSLA /XDKNYTommyHilfigerและPoloRalphLauren...และอ่ืน ๆ
เพ่ือให้คณุได้ซือ้สินค้าแบรนด์ท่ีคณุช่ืนชอบในราคาพิเศษสดุๆ ....อิสระให้ทกุทา่นเลือกกิจกรรมท่ี ชอบสนกุ
กนัอยา่งเตม็ท่ีภายในอาณาจกัร E-DAWORLD 
จากนัน้ออกเดนิทางสู่  เมืองไทจงเมืองซึง่มีความส าคญัเป็นอนัดบั  3 ของเกาะไต้หวนัเมืองนีจ้ะเป็น

ศนูย์กลางการเดนิทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจงึท าให้เมืองนีมี้ความคกึคกัอยู่

ตลอดเวลา 

เยน็  บริการอาหารมือ้คํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารพเิศษ สุกีสู้ตรไต้หวัน 
 

พักที่ : TAICHUNG  LAILAI  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

http://www.lailaihotel.com.tw/ 

วันที่ 3 ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินอู่ – ร้าน
ชา – ไทเป –อาบนํา้แร่ 

 
 
 
 

http://www.lailaihotel.com.tw/
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เช้า   บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองหนานโถว ตัง้อยูท่างตอนกลางของไต้หวนั เมืองนีมี้ขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ไต้หวนั  เพ่ือน าทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราซึง่ได้รับการกลา่วขานวา่ งดงามราวกบั
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แหง่ไต้หวนั ตัง้อยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย 
ทางการทอ่งเท่ียวไต้หวนัได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี  24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผืนน า้สูย่อดเขาท่ีนบัจากความสงู
ระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซ้อนล้อมรอบ ลกัษณะภมูิ
ประเทศท่ีโดดเดน่ ท าให้ตวัทะเลสาบมองดคูล้ายพระอาทิตย์และพระจนัทร์เสีย้ว ซึง่เป็นท่ีมาของนามอนั
ไพเราะวา่“สุริยันจันทรา”พร้อมทัง้น าทา่นนมสัการอฐิัของ  พระถังซัมจ๋ังท่ีได้อญัเชิญอฐิัธาตกุลบัมาท่ี 
วัดเสวียนกวงเม่ือปีค.ศ.1965 

เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษปลาประธานาธิบดี 
จากนัน้น าทา่นกราบไหว้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีวัดเหวินอู่ซึง่หมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแหง่ปัญญา และ

เทพกวนอ ูเทพเจ้าแหง่ความซ่ือสตัย์ รวมถึงสิงโตหินออ่น 2ตวัท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูคา่ถึงตวัละ 1ล้าน

เหรียญไต้หวนัและน าทา่นนมสัการศาลเจ้าขงจือ้และศาลเจ้ากวนอูซึง่ถือเป็นเทพเจ้าแหง่ปัญญาและ

เทพเจ้าแหง่ความซ่ือสตัย์   แล้วน าทา่นสู่ ร้านชา  ให้ทา่นได้ลิม้รสชาตชิาชัน้ดีจากภเูขาสงู อาทิเชน่

ชาอูห่ลง นอกจากนัน้ยงัมีชาเขียวผงสดุฮิต ท่ีสะดวกในการชงด่ืมอยา่งง่ายๆ ไมต้่องเสียเวลาต้มน า้ร้อน 

เพราะชาเขียวผงนีส้ามารถชงได้กบัน า้อณุหภมูิปกต ิและชงกบัน า้เย็นได้ หรือจะเพิ่มความอร่อยด้วยการ

ชงกบัยาคลูท์ เป็นต้นจากนัน้ออกเดนิทางสู่  เมืองไทเป 

เยน็    บริการอาหารมือ้คํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารพเิศษ เป็ดปักกิ่ง 
 

พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

http://www.ntphotel.com/e_index.html 

 อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการแช่นํา้แร่ธรรมชาต ิได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน  
 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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วันที่ 4 พพิธิภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค –ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด - แวะถ่ายรูป
ที่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมวิวชัน้ 89)–ซีเหมินตงิ – สนามบนิเถาหยวน
กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ พพิธิภัณฑ์กู้กงมีคนกลา่ววา่เปลือกของกู้กงอยูปั่กก่ิงแตห่วัใจอยูไ่ต้หวนั 
เพราะพิพิธภณัฑ์แหง่นีไ้ด้รวบรวมของล า้คา่ในพระราชวงักู้กงของปักก่ิงไว้ทัง้หมดซึง่ประเมินคา่มิได้และ
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดัแสดงของล า้คา่เป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภณัฑ์สถานแหง่นีมี้ประวตัิ
ยาวนานกวา่ 5 ,000 ปี ชมของล า้คา่หายากเชน่ หยกผกักาดขาว หยกหมสูามชัน้ ตราประทบั
ประจ าตวัเฉียนหลง ฮอ่งเต้ งาช้างแกะสลกั ฯลฯ  แล้วน าทา่นเดนิทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ตวัอาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ี
กว้างขวาง ท าให้อนสุรณ์แหง่นี ้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่
เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติ 

เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษเส่ียวหลงเปา 
จากนัน้น าทา่นสู ่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรดอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิง้ขนมของฝากท่ีขึน้ช่ือของ
ไต้หวนั ไมว่า่จะเป็นพายเค้กสบัปะรด ท้อฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสตูรดัง้เดมิไต้หวนั ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ตกึไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้จุดชมวิวชัน้ 89)ตกึท่ีเคยสงูท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 
ของโลกและมีความสงูถึง 508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป นวตักรรมด้านวิศวกรรมและศกัยภาพ
ทางเทคโนโลยีของไต้หวนัได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวนับริเวณชัน้ 1ถึงชัน้ 5 จะมีสินค้าแบ
รนด์เนม ยงัเป็นแหลง่ช็อปปิง้ท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาต ิมีห้างสรรพสินค้าและช็อปปิง้มอลล์อยู่
กวา่สิบแหง่ เทียบเทา่กบัสยามพารากอนของเมืองไทยให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบัตกึไทเป 101 เพ่ือเก็บภาพไว้เป็น
ท่ีระลกึ  จากนัน้น าทา่นสู ่ ซีเหมินตงิ เป็นแหลง่ช็อปปิง้ช่ือดงัของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามส
แควร์ ในกรุงเทพฯ ท่ีน่ีเป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่ทัง้สไตล์ไต้หวนั เกาหลี และญ่ีปุ่ น รุ่นใหมท่ี่ทนัสมยัให้ทา่นได้
เลือกซือ้ เลือกช็อปกนัได้อยา่งเตม็อิ่ม นอกจากเป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่แล้วยงัเป็นแหลง่ท่ีมีอาหารแปลกใหม่
ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เลือกชิมอาหารกนัได้อยา่งจใุจ 

เยน็ อิสระอาหารมือ้คํ่า ภายใน ซีเหมินตงิเพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซือ้เลือกชิมอาหารพืน้เมืองของ

ไต้หวันได้ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านให้การช้อปป้ิงภายในซีเหมินติง 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน 
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 22.05 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินท่ี  CI837 
 00.35 น.+1 ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 
 

 
**หมายเหตุ** รายการทัวร์นีม้ีแวะร้านขายของฝากที่ขึน้ชื่อ 2 ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด 

อตัราคา่บรกิาร ปี 2560-2561 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

3 - 6พ.ย.60 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

10 - 13พ.ย. 60 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

24 – 27 พ.ย. 60 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

15-18ธ.ค.60 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

22 -25ธ.ค.60 24,900 24,900 24,900 23,900 5,500 

12-15 ม.ค.61 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

19 - 22 ม.ค.61 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

2 - 5 ก.พ.61 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

23– 26 ก.พ.61 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

9 - 12 ม.ีค.61 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

16 - 19 ม.ีค.61 24,500 24,500 24,500 23,500 5,500 

  

 
หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน 

*** 20 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถ ิน่บรกิารคะ*** 

อตัรานีร้วม 
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 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  

 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่ี

การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 

ยกเวน้วซีา่สําหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

อตัรานีไ้มร่วม 

คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150TWD/ วนั / คน (ลกูคา้) (=600 TWD/ลกูคา้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 

, คา่ซกั รดี ฯลฯ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระคา่มัดจํา  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ 

สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจํา 

*ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดย

ขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 

 

 


