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DELUXE TAIPEI
5 วัน 4 คืน
**ทัวร์แบบดีลกั ซ์ ไม่ตอ้ งลงร้านช้อปปิ้ งให้เสี ยเวลา
**พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน และ 2 คืนในห้องพักแบบบริ การน้ าแร่ ส่วนตัว
**อาหารครบทุกมื้อ พร้อมมื้อพิเศษอาหารจักรพรรดิ์สุดอลังการกว่า 30 เมนู
**ชาบู ชาบู แบบไต้หวัน พร้อมบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์
**เนื้อย่างยากินิกสุ ไตล์ญี่ปุ่น พร้อมไอศครี ม Haagen-Dazs แบบไม่อ้ นั
เที่ยวพิพิธภัณฑ์พระราชวังกูก้ ง วัดจงไถฉานซื่อ เมืองเป่ ยโถว พิพิธภัณฑ์บ่อน้ าพุร้อนเป่ ยโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรื อ
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ตึกไทเป101 อุทยานเย๋ หลิ่ว เศียรราชินี หมูบ่ า้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก วัดหลง
ซานซื่อ อิสระช้อปปิ้ งที่ยา่ นซีเหมินติงและตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ราคาเริ่ มต้น 29,900บาท
กรุงเทพ - ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบนา้ แร่ ธรรมชาติแบบส่ วนตัวภายในห้ องพัก
05.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์
ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ

08.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838

13.10 น.

(เวลาท้องถิ่นประเทศไต้หวันเร็ วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นาทุกท่านเยีย่ มชม
หมู่บ้านสายรุ้ง หมูบ่ า้ นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจงเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นบ้านพักทหารแต่
กลายเป็ นที่อยูอ่ ย่างถาวรและมีความเงียบเหงาทาให้ต่อมานายหวงหยุงฝู (Huang Yung-fu) ทหาร
ผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและสร้างความ
มีชีวติ ชีวาจากสี สนั ของภาพวาดที่เริ่ มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บา้ นอีกหลายๆหลังในเขตหมูบ่ า้ น
สายรุ ้งโดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในทีว,ี พืชสัตว์นก, กระบือ และคน
พื้นเมืองเป็ นต้น หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองผู่หลี เพื่อรับประทานอาหารค่าและอิสระ
พักผ่อนกับการ อาบนา้ แร่ ในห้ องพักส่ วนตัว ซึ่งเมืองผูห่ ลีน้ ีเป็ นเมืองที่ข้ นึ ชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของ
ไต้หวัน และเป็ นแหล่งอาบน้ าแร่ ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)

คา่

ที่พกั Red Maple Boutique Hotel หรื อเทียบเท่า พร้อมแช่น้ าแร่ ส่วนตัวในทุกห้อง
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วัดเหวินหวู่ - ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดจงไถฉานซื่ อ - เมืองเป่ ยโถว - อาหารชุด
จักรพรรดิ์ - อาบนา้ แร่ ธรรมชาติแบบส่ วนตัวภายในห้ องพัก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองหนานโถว นาท่านเดินเยือน วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื้อ
เทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยู่
หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
(Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ าจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวันมีเนื้อที่ 900 เฮคตาร์
อยูเ่ หนือระดับน้ าทะเล 760 เมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการล่องเรื อชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่
สวยงาม และรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่อีกหลายแห่งด้วยกัน และทะเลสาบแห่งนี้ยงั
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง 1 ใน 8 ของไต้หวันด้วย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่ าย

เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่ อ เป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 ของไต้หวัน เป็ นวัดที่มีสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสาน
กันระหว่างตะวันออกและตะวันตก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร
ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ งมาก ซึ่งเมื่อปี 1999 เกิด
แผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยกและเกิดธรณี สูบกลืนหมู่บา้ นหายไป แต่วดั
จงไถซานซื่อนี้กลับไม่เป็ นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก ที่วดั นี้มีหอ้ งเรี ยน
ธรรมนะกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม วัดแห่งนี้มุ่งเน้นการดารงชีวติ ตาม
หลักธรรม มักจัดกิจกรรมนัง่ สมาธิ 7 วันให้ผมู ้ ีจิตศรัทธาได้ชาระล้างจิตใจจากการนัง่ สมาธิน้ ี
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุ งไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!!!! อาหารจีนนึ่งชุดจักรพรรดิ์หรู หราและอลังการ
กว่ า 30 เมนูให้ เลือกทาน(เมนูตามฤดูกาล) บนโต๊ ะกลมพิเศษพร้ อมซึ้งนึ่งขนาดยักษ์ (4)

คา่

พักที่ Royal season Beitou hotel หรื อเทียบเท่า พร้อมแช่น้ าแร่ ส่วนตัวทุกห้อง
พิพธิ ภัณฑ์ บ่อนา้ พุร้อนเป่ ยโถว - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่ อหลิน - ชาบูไต้ หวันพร้ อมบุฟ
เฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ บ่อนา้ พุร้อนเป่ ยโถว ที่ต้ งั อยูภ่ ายในสวนสาธารณะชินสุ่ยที่เป่ ยโถว ซึ่ง
อยูต่ ิดกับลาธารเป่ ยโถว เป็ นสิ่ งปลูกสร้างอันเป็ นเอกลักษณ์และมีความสาคัญยิง่ ในประวัติศาสตร์
การพัฒนาบ่อน้ าพุร้อนของเป่ ยโถว ปั จจุบนั ได้รับการยกย่องให้เป็ นโบราณสถานประจาชาติ
ระดับสาม ในอดีตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็ น “บ่อน้ าพุร้อนสาธารณะเป่ ยโถว” ด้านเหนือของอาคารให้
ความรู ้สึกถึงความยิง่ ใหญ่ของศาลเจ้าญี่ปุ่น ในสมัยนั้นจัดเป็ นบ่อน้ าพุร้อนสาธารณะขนาดใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงเหนือ จากนั้นนาท่านชม บ่ อนา้ พุร้อน (thermal valley) ที่ยงั คงส่ง
กลิ่นไอของแร่ ธาตุซลั ฟุริกและไอความร้อนจากภูเขาไฟ
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่ าย

นาท่านสู่แหล่งธุรกิจการค้าที่สาคัญของกรุ งไต้หวันที่ ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยได้ชื่อว่าเคยเป็ นตึกที่
สูงที่สุดในโลก เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวันและเป็ นสัญลักษณ์ใหม่ของกรุ ง
ไทเป ตึกมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทาง
สถาปั ตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับ
สถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและ
ความเชื่อให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ ายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
มีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนไม่ให้อาคารสัน่ ไหวไปมา เมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว สามารถรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สูงถึง 7.6 แมกนิจูด และมีลิฟต์ที่วงิ่
เร็ ว ที่สุดในโลกด้วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที (ไม่รวมค่าลิฟทขึ้นชมอาคารชั้น
บนสุด) นอกจากจะเป็ นอาคารที่สูงเป็ นอันดับ 2 ของโลก ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทัว่
ไทเปอีกด้วย บริ เวณที่ต้ งั ของตึกนี้ยงั เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและ
ชาวต่างชาติ มีหา้ งสรรพสิ นค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยูถ่ ึงสิ บแห่ง ภายในตัวอาคารยังมีร้านค้า
มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าในยามค่าคืน เราจะมองเห็นตัวอาคารสาดส่องด้วยแสงไฟสี น้ า
เงินและสี เขียว ซึ่งมองเห็นได้จากทัว่ ทุกมุมของเมืองไทเป จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดกลางคืนซื่ อ
หลิน เป็ นตลาดคนเดินสไตล์ไต้หวันที่ครึ กครื้ นที่สุด มีร้านค้าครบครันจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง
และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันอีกมากมายในราคาเหมาะสม เมนูที่ข้ นึ ชื่อของที่นี่คือ ไก่กรอบ
ซื่อหลิน เต้าหูเ้ หม็น ซึ่งเป็ นที่ชื่นชอบของทุกๆ คน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ!!! บุฟเฟต์ ชาบู ชาบูแบบไต้ หวัน พร้ อมด้ วย
ชุดเนื้อสไลซ์ อย่ างดี พร้ อมขาปูยกั ษ์ นาเข้ า พร้ อมตบท้ ายด้ วยไอศครีม Haagen-Dazs แบบตักเอง
ได้ ไม่ อ้นั (7)

คา่

พักที่ Aloft Hotel หรื อเทียบเท่า
อุทยานเย๋ หลิว่ - เศียรราชินี - หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ก - วัดหลงซานซื่ อ
- อิสระช้ อปปิ้ งทีย่ ่ านซีเหมินติง - บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างยากินิกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยังเมืองจีหลงเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่แหลม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของไต้หวันหันหน้าเข้าทะเล เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของเมืองจีหลงคล้ายๆ กับ
เป็ นฮ่องกงเล็กเลยทีเดียว จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง อุทยานเย๋ หลิว่ เป็ นสถานที่ติดทะเล
ล้อมรอบเป็ นรู ปโขดหิ น ชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆ เช่น ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ง และท่านจะได้ชม
พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสี ยงทั้งในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านจิว่ เฟิ่ น เป็ นเมืองที่ยงั คงสภาพวิถีชีวติ และความเป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิมไว้อย่างดี
และนอกจากจะเป็ นเมืองที่ทุกคนนึกถึงเป็ นอันดับแรก เมื่อกล่าวถึงทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม
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ตลอดทั้ง 4 ฤดูแล้ว ยังมีเรื่ องราวของการทาเหมืองแร่ และการขุดทองในสมัยโบราณที่น่าสนใจ
เช่นกัน
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่เป็ นอาคารหินอ่อนขนาดมหึ มาล้อมรอบด้วยสวน
สวยตระการตา ภายในมีรูปปั้ นโลหะสัมฤทธิ์ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค สถานแห่งนี้เป็ น
ทั้งบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงละครแห่งชาติหอแสดง
คอนเสิ ร์ตและศูนย์วฒั นธรรมแห่งชาติ จากนั้นนาท่านสู่ วัดหลงซานซื่ อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไทเป
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงของจีน เป็ นวัดที่ผคู ้ นเลื่อมใสที่สุดในกรุ งไทเป เนื่องจาก
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซานซื่อถูกทิ้งระเบิดจนได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก แต่
พระโพธิสตั ว์กวนอิมที่เป็ นองค์พระประธานนั้นกลับไม่ได้รับความเสี ยหายเลย ทาให้ผคู ้ น
เลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้น และด้านหลังของโบสถ์เจ้าแม่กวนอิมยังมีเทพเจ้าต่างๆ ของ
ลัทธิเต๋ าอีกนับหลายสิ บองค์ มีผกู ้ ล่าวไว้วา่ วัดหลงซานซื่อเป็ นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆ ไว้มากที่สุด
แห่งหนึ่งของไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้สมั ผัสย่านวัยรุ่ นแห่งไทเปที่ ย่ านซีเหมินติง เรี ยกได้วา่
เทียบเคียงย่านชิบูยะในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว เป็ นที่รวมแฟชัน่ เสื้ อผ้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ
ต่างๆ เครื่ องสาอาง และร้านรองเท้าโอนิสึกะไทเกอร์ยอดนิยมของชาวไทย ซึ่งตอนกลางคืนจะ
เปิ ดเป็ นถนนคนเดิน นอกจากบรรดาสิ นค้าแฟชัน่ ที่มีอยูท่ วั่ ไปแล้วก็ยงั มีร้านอาหารมากมายหลาย
ร้าน (ไม่มีบริ การอาหารค่า)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างยากินิกแุ บบญี่ปนุ่ พร้ อมด้ วยเนื้อ หมู
ไก่ สไลซ์ อย่ างดี และบริการด้ วยเครื่ องดื่มและไอศครีม Haagen-Dazs แบบเติมเองได้ ไม่ อ้นั (10)

คา่

พักที่ Aloft Hotel หรื อเทียบเท่า
พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติก้ กู ง - ร้ านพายสับปะรด - Mitsui Outlet Park Linkou - สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นาท่านเยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติก้ กู ง สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติล้ าค่า ภาพเขียน
ภาพวาด และวัตถุโบราณต่างๆ จากพระราชวังหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิง ชิง และ
ราชวงศ์อื่นๆ ในประวัติศาสตร์ของจีน รวมแล้วมีมากกว่า 690,000 ชิ้น วัตถุโบราณที่รวบรวมไว้
ที่นี่ ล้วนเป็ นสมบัติล้ าค่าที่ตกทอดมาจากสมัยโบราณ พิพิทธภัณฑ์แห่งนี้ยงั ได้รับการขนานนามว่า
เป็ นคลังสมบัติแห่งวัฒนธรรมจีนอีกด้วย จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม ร้านเค้กสับปะรด นอกจากพาย
สับปะรดแล้วยังมีขนมอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ชิมและเลือกซื้อเป็ นของฝาก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

บ่ าย

จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาอิสระช้อปปิ้ งที่ Mitsui Outlet Park Linkou ซึ่งเป็ นเอ้าท์เล็ทมอลล์ขนาด
ใหญ่ยอดนิยมของญี่ปุ่นซึ่งมาเปิ ดสาขาที่ไต้หวัน มีแบรนด์ต่างๆ ให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์
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อาทิเช่น Onitsukatiger, Adidas, Mango, The Bodey Shop, H&M, Nike, Connerse ฯลฯ เพื่อให้
ท่านได้ละลายเงินไต้หวันที่เหลือก่อนกลับบ้าน
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (13)

19.30 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

23.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 837

01.50 น.

เดินทางถึงท่าอากายานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

26-30 ม.ค. 61

29,900

29,900

27,900

8,000

-

09-13 มี.ค. 61

29,900

29,900

27,900

8,000

-

23-27 มี.ค. 61

30,900

30,900

28,900

8,500

-

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ไต้หวัน
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000
บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
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ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถที่ไต้หวัน (ท่านละ 750 บาทตลอดทริ ป โดยชาระก่อนเดินทาง
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมา)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 30 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั
หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
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