
LEELA CLASSY TAIWAN ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันที่ 11 – 14 เมษำยน 2566



DAY1ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

05.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ประตูทางเข้า 2 พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท
ลีลาวดี – ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.15 น. ทะยานสู่ไต้หวันด้วยเที่ยวบิน TG 632 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน
เจ้าหน้าที่จากการบินไทย

13.05 น. เดินทาง...ถึง สนำมบินเถำหยวน ไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว



ค่ ำ  บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์
อำหำรนำนำชำติ

วัดเหวินหวู่ ด้านในจะมีเทพเจ้าศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่ง
ปัญญา และเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึง
สิงโตหินอ่อนขนาดใหญ่ 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งลักษณะ
ความเชื่อของที่นี่ ด้วยบทบาทของกวนอู ซึ่งถูกยกให้เป็นตัว
ละครเอกในฝ่ายธรรมะ ในเรื่องของความมีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ จงรักภักดี จึงท าให้มีผู้ที่ศรัทธากราบไหว้ โดยมี
ความเชื่อว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะท าให้ได้ประสบพบ
เจอแต่ความซื่อสัตย์มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชาปราศจากคน
ปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟันหรือต่อสู้กับอุปสรรค
ต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี



ที่พัก

FLURE DE CHINE HOTEL 
หรือเทียบเท่า

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่่าคืนอันแสนพิเศษ



DAY 2
เช้ำ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
“ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา” Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็น
เขื่อนที่ส าคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่าง           

เหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญ ที่ท่องเที่ยว
มากมายและมีเกาะที่เล็กท่ีสุดในไต้หวันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วย

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป....เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน



วัดหลงซาน หรือวัดเขามังกร ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในไทเป TOURIST ATTRACTION ที่นักท่องเที่ยวต้อง
แวะกราบไหว้เพื่อความสิริมงคลแก่ตัวเอง และชมสถาปัตยกรรมการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนประณีต ออกแบบ
ซ่อมแซมโดยช่างชั้นครู หลังผ่านสงครามโลกครั้งที่2 ก็ท าให้วัดหลงซานสวยงามโดดเด่นจนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก
ที่เมื่อมาถึงไต้หวันแล้ว ห้ามพลาดเข้าชมที่วัดแห่งนี้

Lungshan Temple



ค่ า    บริการอาหารค่ า ณ 

หน่ึงในร้าน Hotpot สไตล์พื้นเมืองไต้หวันที่โด้งดังเป็นอย่างยิ่ง 
Hot Pot ของทางร้านจะมีน้ าซุปรสชาติที่ไม่เหมือนใครเพราะ
เต็มไปด้วยสมุนไพรพื้นเมืองเเละน้ าซุปที่มีรสชาติเผ็ด ยิ่งไปกว่า
นั้นวัตถุดิบของทางนั้นจะเน้นความสดใหม่เป็นหลักจึงท าให้ขาย
ดีเป็นอย่างยิ่งร้านนี้เปิดสาขาเเรกที่เมือง Taichung เเละก็เริ่ม
ดังจึงขยายสาขามาที่เมืองไทเป น้ าซุปที่โด่งดังของทางร้านคือ 
Mala-Spicy Soup เเละ Sour-napa-and-pork 

Ding Wang Hot Pot



ย่ำนซีเหมินติง  เป็นย่านถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป อาจจะเปรียบได้เหมือนกับย่าน
สยามสแควร์ในประเทศไทยซึ่งย่านซีเหมินติงนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้ อ
เลือกช้อปกันอย่างมากมาย 

XIMENDING
MARKETค่ า  บริการทา่น ณ ภัตตาคาร



โรงแรมที่พัก รับรองท่าน ณ … 

GRAND HYATT TAIPEI HOTEL
หรือเทียบเท่า



CHIANG KAI SHEK 
MEMORIALHALL

อนุสาวรีย์เจียงไคเช็คที่อลังการงานสร้าง สร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไต้หวัน 
หากมองดูดีๆ จะพบว่าตัวอาคารมีความคล้ายคลึงหอ
ฟ้าเทียนถานที่ กรุงปักกิ่งประเทศจีน สถาปัตยกรรม
แห่งนี้ถูกออกแบบเป็นหินอ่อนสีขาว ตัวหลังคาท าเป็น 
8 เหลี่ยมสีน้ าเงินอมฟ้า สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และ
น าโชค นอกจากนี้บันไดมี 89 ชั้นตามอายุเจียงไคเช็ค 
บริเวณรอบๆ อาคาร จะเป็นสวนดอกไม้สีแดงสวยสด 
ทั้งหมดนี้ถูกสร้างเพื่อสะท้อนถึงธงชาติ จากนั้นแวะชิม
ขนมพายสับปะรดชื่อดังของเมือง

DAY 3 เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



TAIPEI 101 TOWER
น าท่าน ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 อาคารสูงเสียดฟ้า ความภาคภูมิใจ
ของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในตัว
อาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่
สร้างประกอบกับหลักฮวงจุ้ย และมีความหมาย ตึกไทเป101 เคยติด
อันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 

จากน้ันน าท่านลงมาด้านล่าง เพื่อให้ทุกท่านสนุกสนานกับการ ชอปปิ้ง 
ตั้งแต่ชั้นที่ 1-6 ที่ถูกสร้างให้เป็นห้างสรรพสินค้า โดยสินค้าส่วนใหญ่
จะเป็นสินค้าแฟชั่น  แบรนด์เนมหรู ระดับไฮเอนด์ อย่างเช่น Versace, 
Montblanc, Chanel, Dior ฯลฯ



DIN TAI FUNG
กลางวัน   บริการท่าน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารชื่อดังของไต้หวันที่ใครๆก็ต้องมาลิ้มลอง
เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปานึ่ง ที่มีน้่าซุปรสกลมกล่อมอยู่
ข้างใน เติมรสชาติด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสดเพิ่มความ
สดชื่น จนเป็นอีกหนึ่งม้ือที่สุดแสนพิเศษ



ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง สถานที่เก็บรวบรวมงานโบราณวัตถุชิ้นเอกของจีนแผ่นดินใหญ่กว่า 6 แสนชิ้น แต่ละชิ้น คือ 
งานศิลป์ระดับมาสเตอร์พีชที่ไม่ควรพลาดชม และทรัพย์สมบัติสมัยราชวงศ์ต่างๆ เช่น ซ่ง หยวน หมิง และชิง 
รวมทั้งของล้ าค่าส าคัญในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้ คือ หยกผักกาดขาว และหินเนื้อหมู

National Palace Museum



ตลาดกลางคืนอันดับ 1 ของไทเปที่ใหญ่ที่สุด ท่านจะพบ
อาหารที่น่ารับประทานละลานตาจนเลือกไม่ถูกหรืออร่อยจน
วางไม่ลง และเมนูชวนแนะน าให้ท่านลิ้มลองก็มีมากมายหลาย
อย่าง อาทิ เน้ือย่างพ่นไฟโรยเกลือหิน เน้ือติดมันนุ่มๆ หั่นเป็น
ชิ้นเต๋าพอดีค า ย่างไฟร้อนๆ ให้ชมกันสดๆ กลิ่นหอมๆ และ

เสียงซู่ซ่าที่ดังออกมาจากเนื้อย่าง ชวนให้น้ าลายสอ แต่ถ้าหาก
ท่านอิ่มแล้วมองหาของติดมือกลับไปเป็นของฝาก ตลาดแห่งนี้

ก็มีให้ท่านเลือกสรรอีกมาก 

SHILIN 
NIGHT 

MARKET

ค่ า  บริการทา่น ณ ภัตตาคาร



โรงแรมที่พัก รับรองท่าน ณ … 

GRAND HYATT TAIPEI HOTEL
หรือเทียบเท่า



11.00 น.
สมควรแก่เวลำ  น ำท่ำนเดินทำงสู่  “สนำมบินเถำหยวน”

14.05 น.
ออกเดินทางจาก สนำมบินเถำหยวน ไต้หวัน 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 633
16.50 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ่าอันแสนพิเศษ 

DAY 4
เช้ำ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม



อัตราคา่บรกิาร

** อัตราคา่บรกิาร ที่เสนอ เป็นการคดิจากกรณีผูเ้ดินทางขัน้ต่า่ 10 ท่าน
หากผู้เดินทางอยูร่ะหว่าง 8-9 ท่าน เพิ่มทา่นละ 20,000.- บาท **

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

89,900.-
84,900.-
79,900.-
74,900.-
38,000.-
25,500.-

87,900.-
82,900.-
77,900.-
72,900.-
38,000.-
25,500.-

88,900.-
83,900.-
78,900.-
73,900.-
38,000.-
25,500.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม) 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

879
829
779
729
380
255

879
829
779
729
380
255

คะแนนสะสมสา่หรับสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน: ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท
- ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคาร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรายวนั เลขที่  639-1-00265-5

“การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่าน
ต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
•โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น 
เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ด้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้
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