
LEELA FALL IN LOVE TAIWAN 
(ท่านสามารถก าหนดวันเดินทางเองได้)



WINTER

DECEMBER-FEBRUARY

อุณหภูมิเฉลีย่ : 14 องศา
ถือเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดในการ
มาเท่ียวไต้หวันเพราะ
อากาศเย็นก าลังดี

SPRING

MARCH-MAY

เป็นช่วงฤดูดอกไม้บาน 
โดยเฉพาะดอกซากุระบน

ภูเขาอาลีซาน

อุณหภูมิเฉลีย่ : 25 องศา

SUMMER

JUNE-SEPTEMBER

อุณหภูมิเฉลีย่ : 30 องศา

เป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อน
ที่สุดของไต้หวัน และเป็น

ช่วงไฮซีซ่ัน

AUTUMN

OCTOBER-NOVEMBER

เป็นช่วงอากาศก าลังดี 
เย็นสบาย ชมใบไม้เปลี่ยนสี

อุณหภูมิเฉลีย่ : 22 องศา



04.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัดพบ ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ 
เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร พร้อมส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

07.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม

11.50 น. เดินทาง ถึง สนามบนินานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง ให้อิสระอาหารมือ้กลางวัน

เริ่มต้นช่วงเวลาแหง่ความสขุ ส าหรบัทา่นและครอบครวัโดยเฉพาะ



น าท่านและครอบครวัสัมผัสกบัเทคโนโลยีแห่งความเร็ว กับ รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็วกว่า 300 กม.ต่อชั่วโมง 
เดินทางสู่ เมืองไถหนาน เพียง 3 ชั่วโมงเท่าน้ัน กับความสะดวกสบายภายในรถไฟ (การใช้บริการรถไฟความเร็วสงูใน

ไต้หวัน จะไม่มีการบรกิารในการยกกระเป๋าขึ้นภายในตัวรถไฟ แต่ทางรถไฟจะมีพื้นทีส่ าหรบัวางกระเป๋าเดินทาง 
หรือท่านสามารถน ากระเปา๋เดินทางวางไว้ช่องว่างระหว่างที่นั่งของตัวท่านเองได้)

(รวมคา่ตัว๋โดยสารแลว้ STANDARD SEATS) 



น าท่านและครอบครัวสู่ ถนนโบราณอนัผิง 
เป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน อายุโดยประมาณมากกว่า 
400 ปี มีอาหารขึ้นชื่อและของที่ระลึกน่ารัก ๆ มากมาย

โดยอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันที่ขึ้นชื่อและน่าสนใจ 
แนะน าให้ลองชิมขนมปังโลงศพเป็นขนมสไตล์ไถหนานที่ตั้ง

ชื่อเช่นนี้เพราะรูปร่างคล้ายโลงศพ



EVERGREEN PLAZA HOTEL - TAINAN
หรือเทียบเท่า 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นน าท่านและครอบครัว

เข้าชม พิพธิภัณฑฉ์ีเหมย่ (รวมคา่บัตรเขา้
ชมแลว้) เป็นพิพิธภัณฑข์องเอกชนที่

รวบรวมงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก ที่เน้น
ศิลปะแบบตะวันตกและนอกจากงานศิลปะแล้ว
ยังมีของสะสมอย่างเช่นไวโอลินทีใ่หญ่ที่สดุ
ในโลก ศาสตราวุธ ชุดเกราะโบราณ ซาก
ฟอลซิลของไดโนเสารแ์ละสตัว์สตาฟอื่น ๆ 
จากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 4,000 ชิ้น 

CHIMEI MUSEUM 



จากนั้นน าท่านและครอบครัว ล่องเรือชมอุโมงค์ต้นไม้
SIHCAO GREEN TUNNEL ถือเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตทั้ง

ของคนไต้หวัน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไถหนาน 
ให้ท่านได้ชมธรรมชาติด้วยระยะทาง 750 เมตร ทั้งสองข้างทาง

เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 



เที่ยง ให้อิสระอาหารมื้อกลางวัน
น าท่านและครอบครัวเที่ยว ชมอดีตคลงัสนิคา้ทีน่า่สนใจซึง่โดน
ต้นไทรยึดอ านาจ ณ ANPING TREE HOUSE เป็นภาพอัน
ตระการตาอย่างแท้จริง คลังสินค้ารกร้างแห่งนี้ค่อยๆ ถูกต้น
ไทรยักษ์กลืนกิน เข้าไปด้านในเพื่อดูว่ารากบนดินและล าต้นเข้ายึด                 

ครองผนัง หน้าต่าง และห้องต่าง ๆ
*** จากน้ันน าท่านและครอบครัวเดินทางสู่เมืองไทจง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ***



MILLENNIUM HOTEL TAICHUNG
หรือเทียบเท่า ค่ า  ให้อิสระอาหารมือ้ค่ าเพื่อไมเ่ปน็การ รบกวนเวลาทา่น



เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าท่านและครอบครวัสู่ 

MONCOEUR สวนสุดโรแมนตกิสไตล์
เมดเิตอร์เรเนียน ที่ห้อมล้อมด้วยภเูขา 
ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานทีจ่ัดงาน
แต่งงานโดยเฉพาะ มีจุดเด่นคือสวน

ดอกไม้ตามฤดูกาลทีด่ีรบัการดูแลอย่างดี 
และโบสถส์ีขาวส าหรับจัดพธิแีตง่งาน 
รวมถึงมีโซนส าหรบัถา่ยภาพสดุสวีท

ส าหรับนักท่องเที่ยวอีกดว้ย บรรยากาศ
ดี และสามารถควงแขนกันไปเดินเล่นที่นี่

รับรองว่าฟิน

สวนแห่งความรัก
MONCOEUR



จากนั้นน าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ ร้านชานมไข่มุกชุนสุ่ยถัง ซึ่งมีความพิเศษกว่าเจ้าอื่น ๆ ด้วยความเป็นออริจินอล
สุด ๆ และถือว่าเป็นเจ้าแรกที่มีเมนูนี้ในไต้หวัน ชานมไข่มุกของที่นี่มีความเป็นพรีเมี่ ยมกว่าร้านอื่น ในเรื่องของราคา 
รสชาติความอร่อย กลมกล่อม ไม่หวานบาดคอ และไม่จืดจนเกินไป ยังไม่หมดแค่นี้ ที่ร้านชุนสุ่ยถัง สาขาไทจงยังมี
กิจกรรมให้ท่านได้ไปท าชานมไข่มุกสูตรต้นต ารับในแบบของท่านเองอีกด้วย

( ไม่รวมคา่อาหาร และกิจกรรม DIY ) 
เที่ยง ให้อิสระอาหารมือ้กลางวัน *** จากน้ันน าท่านและครอบครัวเดินทางสู่เมืองไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ***



น าท่านและครอบครวัสู่ อาณาจกัรแหลง่รวมอาหารทะเลแหลง่ใหญท่ีส่ดุในไทเป ที่สามารถเลือกซื้ออาหารทะเล มาปรุงกันสดๆ หรือจะ
ลองทานแบบ ซูชิ หรือ ซาชิมิ และยังมีซูชิบาร์ ที่เปิดรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอรอ่ยกบัอาหารทะเลสด ๆ

TAIPEI FISH MARKET

ค่ า  ให้อิสระอาหารมือ้ค่ าเพื่อไมเ่ปน็การ รบกวนเวลาทา่น



หรือเทียบเท่า 
THE GRAND HOTEL CLASSIC ROOM



เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ เมืองจีหลง มากราบไหว้
เจ้าแมก่วนอมิองคใ์หญท่ี ่ZHONGZHENG PARK 

เทวรูปเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นงานประติมากรรมสีขาวยืน
อย่างสง่างามอยู่ที่หน้าวัดในบริเวณกลางอุทยาน ชม
ท่วงท่าของเทวรูปที่ดูส ารวมด้วยมือทั้งสองประสานกัน
อยู่กลางล าตัว เทวรูปมองออกไปยังท่าเรือเพื่อคอย
ปกป้องเรือเดินทะเลไม่ให้จม  และเพื่อคุ้มครองเมือง

ไม่ให้มีภัยรุกราน



ท่าเรือจหีลง น าท่านและครอบครัวชมและไปเก็บภาพสวย ๆ 
ด้วยสถาปัตยกรรมท่าเรือแห่งนี้มีล าน้ าแคบยาวประมาณ 

2,000 เมตร และกว้าง 400 เมตร 
ส่วนจุดหมายปลายทางนั้นให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวไปยัง

หมู่เกาะมัตซุ , เซียะเหมิ , โอกินาว่า 

เที่ยง ให้อิสระอาหารมือ้กลางวัน

จากนัน้น าทา่นและครอบครัวไปสมัผสัและดืม่ด่ าไปกบัทัศนยีภาพชายฝัง่
ที่สวยงามที ่แหลมปีโ๋ถเจียว ที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น HIKING TRAIL แต่
เส้นทางเดินนี้มันไม่ได้โหดถึงขนาดนั้น แวะมาถ่ายรูปสวย ๆ กับวิวเก๋ ๆ 
ไปลงโซเชียลอวดเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย  ส่วนจุดไฮไลท์ก็บันไดที่ลดหลั่น

ไปตามแนวสันเขา วิวทะเล มันช่างสวยงามเหลือเกิน 



จากนั้นน าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ หมู่บ้านจิว่เฟิน่ เป็นหนึ่งใน
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง SPIRITED AWAY ด้วย

ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จ านวนมากให้เดินทางมาชื่นชม และท าให้จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นที่นิยมทั้งคนไต้หวันและนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยทีเดียว
พร้อมเสิร์ฟเซต AFTERNOONTEA ให้ท่านได้ลองชิมและผ่อนคลายใน

บรรยากาศร้านชาไต้หวันสุดคลาสสิก ณ A-MEI TEA HOSUE

ค่ า  ให้อิสระอาหารมือ้ค่ าเพื่อไมเ่ปน็การ รบกวนเวลาทา่น



หรือเทียบเท่า 
THE GRAND HOTEL CLASSIC ROOM 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

BIRD’S EYE VIEW 
XIANGSHAN ELEPHANT MOUTAIN 
จากนั้นน าทา่นและครอบครวัเดนิขึ้น เขาเซี่ยงซานหรือเขาชา้ง เป็นภเูขาลกูเลก็ ๆ 
ที่มีความสมบรูณข์องปา่ไมค้อ่นข้างด ีเป็นจุดววิเมอืงไทเปยอดนยิมอกีจุดหนึง่
สิ่งที่ตอ้งมากค็อืถา่ยรปูเมอืงไทเปและตกึไทเป 101 นั้นเอง บอกไดเ้ลยทา่นจะ
ประทับใจและลมืความเหนือ่ยลา้กบัการเดนิขึ้นมาอย่างแนน่อน 



จากนั้นน าท่านและครอบครัวเข้าเที่ยวชม บ้านพ่อคา้ตระกลู หลิน LIN AN-
TAI HISTORICAL HOUSE & MUSEUM เป็นบ้านเก่าแก่กว่า 200 ปี 

บ้านหลังนี้ ว่ากันว่าเป็นบ้านของคนเศรษฐีไต้หวันตระกูลหลิน ออกแบบตาม
หลัก ฮวงจุ้ยโบราณของจีน มีสระน้ า มีภูเขาหิน เป็นแบบบ้าน

ที่น ามาจากมลฑลฟูเจี้ยน ของประเทศจีน

เที่ยง ให้อิสระอาหารมือ้กลางวัน



น าท่านและครอบครัวเข้าชม อนุสรณว์รีชนจงเลีย่ฉอื ไทเป ที่นี่ใช้เป็นสถานที่
บูชาทหารวีรชนที่เสียชีวิตจากการร่วมปฏิรูปการปกครอง 

จุดไฮไลท์ ก็คือทหารเวรยามที่ยืนรักษาการณ์อยู่ที่หน้าประตูของอนุสรณ์ฯ 
จะท าพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง

สง่างามของเหล่าทหาร 



GLORIA OUTLETS ที่สุดแห่งประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ 
กับสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกในราคาพิเศษ



20.05 น. ออกเดนิทางจาก สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิ TG 635

22.50 น. เพยีงชัว่ครู ่“บินลงสูภ่าคพืน้ประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอนัแสนพเิศษ 

...สมควรแกเ่วลา... น าท่านและครอบครัวเดนิทางสู ่“สนามบนินานาชาตเิถาหยวน”



รายการ
อัตราคา่บรกิารตอ่ทา่น

2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน
ค่าบริการทวัร์ตา่งประเทศ 
(รวมหวัหนา้ทวัร์+ไกด+์โรงแรม+รถ+อาหารเช้าในโรงแรม+คา่เขา้ชม)
• ผู้ใหญ่
• เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
• เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
• เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
• พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                          
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบนิ ไป-กลบั (ราคาเริม่ตน้)  
• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ADL (ชั้นประหยัด)
• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ADL (ชั้นธุระกิจ)

(หากลูกค้ามีการจองโปรแกรมนี้ ต้องมีการเช็คราคาตั๋วอีกครั้ง)

110,900.-
109,900.-
108,900.-
107,900.-
22,400.-

23,565.-
38,675.-

68,900.-
67,900.-
66,900.-
65,900.-
22,400.-

23,565.-
38,675.-

54,900.-
53,900.-
52,900.-
51,900.-
22,400.-

23,565.-
38,675.-

46,900.-
45,900.-
44,900.-
43,900.-
22,400.-

23,565.-
38,675.-

อัตราค่าบริการ



ส ำหรับลกูค้ำเดนิทำง 02-04 ท่ำน ใช้รถตูห้ลังคำสูง จ ำนวน 9 ที่นั่ง

ส ำหรับลกูค้ำเดนิทำง 06-08 ท่ำน ใช้รถบัส จ ำนวน 30 ที่นั่ง
ภำพนี้ใช้ประกอบกำรอธบิบำยในโปรแกรมนีเ้ทำ่นั้น 
อำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมหรือระดับเทยีบเท่ำ

ภำพนี้ใช้ประกอบกำรอธบิบำยในโปรแกรมนีเ้ทำ่นั้น 
อำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมหรือระดับเทยีบเท่ำ



อัตรำนี้รวม
• ค่ำโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 
300,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, 
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องด่ืมและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ 20,000 บำทต่อท่ำน
- ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำรกสกิรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยสว่นที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง
กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบรษิทัฯ มีควำมจ ำเปน็ตอ้งหกั 50% ของอตัรำคำ่บรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคนืเงนิทัง้หมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,

ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยน

ชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ธรรมเนยีมการย่ืนวีซ่าในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของ
ผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยัน
ส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเทีย่วใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวทีร่ะบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามทีร่ะบไุว้ในเอกสารของสถานทีน่ั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตลุ่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนือ่งจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเทีย่วเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตวัเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่กไ็ด้ตาม
อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเปน็ไปตามเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะทีส่ายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเ่ชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศทีท่่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


