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04.30 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เชิญท่ำน ที่จุดนัดพบ 
ประตูทำงเข้ำ 1 เคำน์เตอร์ A พบกับ เจ้ำหน้ำที่บริษัท
ลีลำวดี ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร 
เร่ิมต้นกำรเดินทำงอย่ำงมีควำมสุข ด้วย กำรบริกำร
อำหำรเช้ำ ส ำหรับทุกท่ำนภำยในเลำจน์กำรบินไทย

08.15 น. ทะยำนสู่เกำะไต้หวัน โดย ชั้นธุรกิจ เที่ยวบิน TG632
ใช้เวลำในกำรเดินทำงโดยประมำณ 4 ชั่วโมง 

12.45 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน
ประเทศไต้หวัน หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

DAY 1 วันศุกร์ที่ 30 ธันวำคม 2565



จำกนั้นน ำท่ำนลงมำด้ำนล่ำง เพื่อให้ทุกท่ำนสนุกสนำนกับกำร 
ชอปปิ้ง ตั้งแต่ชั้นที่ 1-6 ที่ถูกสร้ำงให้เป็นห้ำงสรรพสินค้ำ โดย
สินค้ำส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ำแฟชั่น  แบรนด์เนมหรู ระดับไฮเอนด์
อย่ำงเช่น Versace, Montblanc, Chanel, Dior ฯลฯ

จำกนั้นน ำท่ำน ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นชมวิว ชั้น 
89) อำคำรสูงเสียดฟ้ำ ควำมภำคภูมิใจของชำวไต้หวันกำร
ก่อสร้ำง กำรตกแต่งทั้งภำยนอก และภำยในตัวอำคำร ต่ำงมี
ประวัติและควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ ทุกอย่ำงล้วนแล้วแต่สร้ำง
ประกอบกับหลักฮวงจุ้ย และมีควำมหมำย ตึกไทเป101 เคยติด
อันดับเป็นอำคำรที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่ำ 500 เมตร 



มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตำคำร “Din Tai Fung”
ภัตตำคำรช่ือดังของไต้หวัน อร่อยกับเสี่ยวหลงเปำ ซำลำเปำน่ึง 
ที่มีน้ ำซุปรสกลมกล่อมอยู่ภำยใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉว่
พร้อมขิงสด เพิ่มควำมสดช่ืน จนเรียกได้ว่ำเป็นอีกหน่ึงมื้อ

แห่งควำมพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



น ำท่ำนเดินทำงสู ่ตลำดกลำงคืนซือ่หลนิ หน่ึงในตลำดไนท์มำร์
เก็ตทท่ีน่ำเดินท่ีสุด โดยตลำดจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนอำหำร
และของทำนเล่น หรือ Street Food ท่ีทุกท่ำนจะได้ลิ้มลองอำหำร
ในสไตล์ไต้หวันแท้ๆ ท้ังไก่ทอด, ปลำหมึกย่ำง เต้ำหู้เหม็น ชำนม 
และ น้ ำมะระป่ัน และอีกโซนจะเป็นแหล่งชอปป้ิง ท้ังรองเท้ำ เสื้อผ้ำ 
กระเป๋ำ เครื่องส ำอำง รวมถึงของท่ีระลึกต่ำงๆ

SHILIN 
NIGHT

MARKET



Le Meridien Taipei หรือเทยีบเทา่ 
โรงแรมตัง้หา่งจากตกึ 101 ไทเป 650 เมตร  



พิพิธภัณฑ์กู้กง 

เป็นพิพิธภัณฑ์ซ่ึงได้ช่ือว่ำ เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถำนที่รวบรวมของ
ล้ ำค่ำในพระรำชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมีประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี   
สมบัติที่พระรำชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ช้ิน ที่อยู่ด้ำนใน ชมของล้ ำค่ำหำยำก เช่น หยก
ผักกำดขำว หยกหมูสำมช้ัน หยกตรำประทับประจ ำตัวของกษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และ
งำช้ำงแกะสลักสมบัติที่พระรำชวังกู้กง ทำงพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ       
3 เดือน เนื่องจำกมีสมบัติมำกมำย จึงไม่สำมำรถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่ส ำหรับช้ินที่
เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลำ 

แหลง่รวบรวมมหาสมบตัลิ้า้ค่าแหง่ชาตจิีน

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

DAY 2
วันเสำรท์ี่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565



TAIPEI FISH MARKET 
แหล่งรวมอำหำรทะเลแหลง่ใหญ่ทีส่ดุในไทเป 
ที่สำมำรถเลือกซ้ืออำหำรทะเล มำปรุงกันสดๆ หรือจะลองทำนแบบ ซูชิ หรือ ซำชิมิ 
และยังมีซูชิบำร์ ที่เปิดรองรับควำมต้องกำรของนกัท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับ

อำหำรทะเลสดๆ 

อิสระอำหำรเทีย่ง ให้ท่ำนไดเ้ลอืกอำหำรทะเลสด ๆ ตำมอธัยำศยั
เป็นอกี หนึ่งมือ้ทสีรำ้งประสบกำรณก์ำรทำนอำหำรในตลำดปลำ

ที่ทั้งสด, อร่อย หลำกหลำย
(มอบเงนิสดมลูคำ่ 1,000 NT)



อนุสำวรยีเ์จยีงไคเช็ค 
สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงรัฐบุรุษที่ย่ิงใหญ่ในประวัติศำสตร์ไต้หวัน หำกมองดูดีๆ จะ
พบว่ำตัวอำคำรมีควำมคล้ำยคลึงหอฟ้ำเทียนถำนที่ กรุงปักกิ่งประเทศจีน 

สถำปัตยกรรมแห่งนี้ถูกออกแบบเปน็หินอ่อนสขีำว ตัวหลังคำท ำเป็น 8 เหลี่ยมสีน้ ำ
เงินอมฟ้ำ สื่อถึงควำมอุดมสมบูรณ์ และน ำโชค นอกจำกนี้บันไดมี 89 ชั้นตำมอำยุ
เจียงไคเช็ค  น ำท่ำนชมควำมสวยงำมและพร้อมเพียง ของ “พิธีเปลีย่นเวรทหำร” 

เป็นกำรแสดงควำมเคำรพสูงสุดต่อรัฐบุรุษที่ย่ิงใหญ่



ย่านซีเหมินติง  เป็นย่านถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว               
ที่โด่งดังในเมืองไทเป อาจจะเปรียบได้เหมือนกับย่านสยามสแควร์ในประเทศไทย
ซึ่งย่านซีเหมินติงนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น 
รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างมากมาย 



มื้อค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู “สุกี้ขำปูอลำสกำ้” 
ลองลิ้มชิมรส...ขำปูยักษ ์ในสไตล์ชำบูไต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุก้ียำก้ี



TAIWAN ร่วมเปน็สว่นหนึง่ของงำนเฉลมิฉลองทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุ 
แห่งหนึง่ของโลกกับกำรนบัถอยหลงัสู ่ปี 2566
กับงำนปำร์ตีส้ง่ทำ้ยป ีณ ชั้น 5 ของโรงแรม Le 

Meridien  ก่อนจะน ำทำ่นสูช่ัน้ดำดฟำ้ เพือ่เขำ้สูช่ว่งเวลำ
ที่ส ำคญัแหง่ป ีกับกำรนบัถอยหลงัสูป่ ี2566 พร้อมกบั

กำรชมพลไุฟทีส่วยงำมและยิ่งใหญ ่จำกดอกไมไ้ฟ
มำกกวำ่ 10,000 ดวงทีพุ่ง่ออกจำกตกึไทเป 101 

เปลีย่นใหท้อ้งฟำ้ทีม่ดืมดิ กลำยเปน็สสีนัอนังดงำม ถือ
เป็นกำรนบัเวลำถอยหลงัสูป่ใีหมอ่ยำ่งสมบรูณแ์บบ

COUNTDOWN
2023



Le Meridien Taipei หรือเทยีบเทา่ 
โรงแรมตัง้หา่งจากตกึ 101 ไทเป 650 เมตร   



จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ... อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะ
พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้้าทะเลและลมทะเล ท้าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะหินรูป
พระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหินและลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ จนเศียรท่านเริ่มบางลง และ
อาจจะหักลงในไม่ช้า

DAY3 วันอำทิตยท์ี่ 01 มกรำคม 2566
เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



หมู่บ้ำนจิว่เฟิ่น
หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มชีื่อเสยีง
ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวำงสู แห่งรำชวงศ์ชิง มีนักขุดทอง
จ ำนวนมำกพำกันมำขุดทองทีน่ี่ กำรโหมขุดทองและแร่ธำตุ
ต่ำงๆ ท ำให้จ ำนวนแร่ลดลงอย่ำงน่ำใจหำย ผู้คนพำกัน

อพยพย้ำยออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ควำมทรงจ ำจนกระทั่ง 
มีกำรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ ทัศนียภำพ

ภูเขำที่สวยงำมในฉำกภำพยนตร์ได้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกให้เดินทำงมำชื่นชม 
จิ่วเฟิ่นจึงกลับมำคึกคักและมชีีวิตชีวำอีกครั้ง

กลำงวนั  
บริกำรอำหำรทำ่น ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน HUNOHE



LUXURY BRAND
BELLAVITA SHOPPING MALL

นี่คืออีกหนึ่งห้ำงสรรพสินค้ำที่ดีที่สุดในไทเป BELLAVITA แหล่ง 
ช้อปปิ้งไทเป เป็นห้ำงสรรพสินค้ำสุดหรูที่อำคำรถูกออกแบบมำ
ให้ดูคล้ำยกับโบสถ์ในสไตล์คลำสสิก ส่วนภำยในห้ำง แม้ว่ำจะมี
สินค้ำไม่มำกเท่ำกับห้ำงดังอื่นๆ ใน เทเป แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วย
สินค้ำคุณภำพซึ่งหำที่เปรียบได้ยำก ไม่ว่ำจะเป็น VERA WANG, 
TIFFANY&CO.,GIORGIOARMANI หรือแม้กระทั่งโชว์รูมของ
รถหรูระดับโลกอย่ำง LAMBORGHINI

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ไทเป ... 



LUXURY RESTAURANT

DINNER

ค่ ำ  บริกำรอำหำรท่ำน 
ณ YEN RESTAURANT W HOTEL 
ภัตตำคำรอำหำรระดบัมิชลนิสตำร์ 1 ดำว
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วันจันทร์ที ่02 มกรำคม 2566
เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

กลำงวนั   ขออนญุำตอสิระอำหำรมือ้กลำงวนั 
เพื่อไมเ่ปน็กำรรบกวนเวลำของทำ่น

DAY 4
จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ ...  วัดหลงซำน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่ำแก่และมี
ช่ือเสียงมำกที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป เป็นสถำนที่สักกำระบูชำส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ตำมควำมเช่ือของชำวจีน มีรูปแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรม
คล้ำยกับวัดพุทธของจีน

ขั้นตอนกำรสกักำระบชูำขอพรที่วดัหลงซำน
1. เดินผ่ำนซุ้มประตูขนำดใหญ่ตรงกลำงเข้ำมำในเขตรั้ววัดแล้ว 
ให้ท่ำนเดินเข้ำทำงประตูมังกร

2. เมื่อผ่ำนประตูเข้ำมำแล้วให้ท่ำนหยิบธูป 

3. ให้จุดธูปไหว้ตำมกระถำงธูปซ่ึงภำยในวัดจะมีอยู่ทั้งหมด 7 กระถำง
ตรงกลำงลำนส ำหรับเจ้ำแม่กวนอิม ถัดเข้ำไปส ำหรับเทพเทียนกง 
จำกนั้นให้เดินเข้ำไปด้ำนในจะมีกระถำงธูปอีก 5 กระถำงอยู่เรียงกัน ให้
เริ่มวนจำกขวำก่อนไปจนซ้ำยสุด

4. เมื่อสักกำระขอพร เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกทำงประตูเสือ

ก่อนเดินทำงกลับ ... น ำท่ำนเดินทำงไปกรำบไหว้พระขอพร
เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเริ่มต้นปี พ.ศ. 2566  ... ณ



11.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“สนำมบนินำนำชำติเถำหยวน”

13.55 น. ออกเดินทำงจำก สนำมบนินำนำชำตเิถำหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบิน TG 633

16.50 น. เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่ำคพืน้ประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสวุรรณภมูิ”
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอันแสนพิเศษ 



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม

129,900.-
125,900.-
121,900.-
117,900.-
48,500.-

127,900.-
123,900.-
119,900.-
115,900.-
48,500.-

128,900.-
124,900.-
120,900.-
116,900.-
48,500.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

1279
1239
1199
1159
485

1279
1239
1199
1159
485

อัตรำค่ำบรกิำร

** ขอสงวนสทิธิผ์ู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ** หากมีจ านวนผู้เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 7,000.-



อัตรำนี้รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วบิสสิเนส คลำส) โดยสำยกำรบินท่ีระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมท่ีพัก 3 คืน (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเท่ียว, ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บำท

อัตรำนี้ไมร่วม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลเิดย์ จ ำกัด
ช ำระโดยเงินสด
ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี  บจก.ลลีำวดี ฮอลิเดย์ ธ.กสกิรไทย

บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5
“กำรจำ่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลกิ : 
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 % ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินท้ังหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำ
บนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอนัมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำง
เส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรปุร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 % ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อต๋ัว
เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำส่ิงของผิด
กฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำร
ออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ 
ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ  อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ   บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสม
ให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมัน่ในมำตรฐำนของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งต้น


