
ก ำหนดกำรเดินทำง : วันที่ 05-09 ธันวำคม 2563  



04.30 น.   ลีลำวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่ำน ที่จุดนัด ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์เตอร์ C พบกับ เจ้ำหน้ำที่ บริษัทลีลำวดีฯ 
ฝ่ำยขำยขออนุญำตสวัสดีทกุท่ำน - ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำรรวมถึงส่งท่ำนเขำ้สู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

07.10 น.   ทะยำนสู่เกำะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ 
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 4 ช.ม.

11.50 น.   เดินทำง ถึง สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน ประเทศไตห้วัน หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ
พิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง  บริกำรอำหำร กลำงวัน ณ ภัตตำคำร NOVOTEL HOTEL 

DAY 1



น ำท่ำนสมัผสักบัเทคโนโลยีแห่งควำมเรว็ กบัรถไฟควำมเรว็สงู ด้วยควำมเรว็กว่ำ 300 กม.ต่อชัว่โมง 
เดินทำงสู่ เมืองเกำสง เพียง 2 ชัว่โมงเท่ำนัน้ กบัควำมสะดวกสบำยภำยในรถไฟ (กำรใช้บริกำรรถไฟ
ควำมเรว็สงูในไต้หวนั จะไม่มีกำรบริกำรในกำรยกกระเป๋ำขึน้ภำยในตวัรถไฟ แต่ทำงรถไฟจะมีพืน้ท่ี
ส ำหรบัวำงกระเป๋ำเดินทำง หรือท่ำนสำมำรถน ำกระเป๋ำเดินทำงวำงไว้ช่องว่ำงระหว่ำงท่ีนัง่ของตวั

ท่ำนเองได้)



LOTUS LAKE – เจดีย์หลงหู

ทะเลสำบดอกบัว สถำปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ตั้งอยู่ริมทะเลสำบ มี
ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนำดใหญ่
อยู่ด้ำนหน้ำทำงเขำ้เจดีย์ เชื่อกันว่ำถ้ำเดินเข้ำทำงปำกมังกรแล้วออกทำง
ปำกเสือ จะเป็นกำรขจัดปัดเป่ำเอำสิ่งไม่ดีออกจำกตัว ภำยในเจดีย์จะมี
บันไดเวียนให้ขึ้นไปยังจุดชมวิวด้ำนบนสุด เพื่อชมทัศนียภำพรอบ
ทะเลสำบแบบพำโนรำม่ำ

เชื่อกันว่ำถ้ำเดินเข้ำทำงปำกมังกรแล้วออกทำงปำกเสือจะเป็น
กำรขจัดปัดเป่ำเอำสิ่งไม่ดีออกจำกตัว เปลี่ยนโชคร้ำยให้
กลำยเป็นดี ท ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธำเดินทำงมำท ำบุญ
สะเดำะเครำะห์



ค่ ำ   บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรจีน เมนูเสี่ยวหลงเปำ 



ตลำดกลำงคืนหลิ่วเหอ
ไนท์มำร์เก็ตชื่อดงัที่สุดของเมืองเกำสงที่มีขำยทุกสิ่งอย่ำง ตั้งแต่ 
ของกินเล่น อำหำร เครื่องดืม่ คำเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝำก 

ของที่ระลึก เสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ ข้ำวของเครื่องใช้ตำ่งๆ 
โดยเฉพำะอำหำรท้องถิ่นที่ท ำมำจำกอำหำรทะเล 

เพรำะเกำสงเป็นเมืองท่ำ ติดทะเล



Holiday Garden Hotel Kaohsiung 
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกค่ ำคืนอันแสนพิเศษ

หรือเทียบเท่ำ



DAY 2
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

วัดฝอกวงซัน วัดนี้คือหนึ่งในแรงดึงดูดที่ท ำให้เรำ
อยำกมำเที่ยวเกำสงเลยล่ะ วัดฝอกวงซัน เป็นวัด
พุทธขนำดใหญ่แห่งแรกในไต้หวัน สร้ำงขึ้นรำว
ปี 2008 และเปิดให้เข้ำชมช่วงปลำยปี 2011 มี
พื้นที่ครอบคลุมภูเขำเกือบทั้งลูก!!

ไฮไลท์ของวัด คือ องค์พระประธำนขนำดยักษ์พร้อม 8 เจดีย์ขนำด
ใหญ่ที่เรียงรำยอยู่สองข้ำงทำงมุ่งสู่องค์พระประธำน ภำยในอำคำร
แบ่ง เป็นหลำยโซน ทั้งพิพิธภัณฑ์ทำงพุทธ ศำสนำ มีห้องโถง
พระพุทธรูปทองค ำ ห้องโถงพระหยก ห้องโถงพระโพธิสัตว์กวนอิม
และยังเป็นที่ประดิษฐำนของพระบรมสำรีริกธำตุส่วนพระเขี้ยวของ
พระพุทธเจ้ำ



กลำงวัน    บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร E DA WORLD

สวนสนุก E-DA THEME PARK (รวมบัตรค่ำเขำ้) สวนสนุกขนำดใหญใ่นธีมทะเลอีเจียนของต ำนำนกรีกโบรำณ พบกับควำมต่ืนตำต่ืนใจกับเหล่ำ
บรรดำมำสคอต E-DA ที่มำรอต้อนรับ พร้อมเครื่องเล่นที่จะพำคุณไปย้อนวัยเด็กสุดเร้ำใจ และยังมี ห้ำงสรรพสินค้ำ E-DA OUTLET MALL

ตั้งอยู่ในใจกลำงอำณำจักร E-DA WORLD ห้ำงท่ีรวมกว่ำ 700 แบรนดท์ั่วโลกเอำไว้ด้วยกัน



ค่ ำ    บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร ด้วยเมนูซีฟู้ดนึ่ง



Holiday Garden Hotel Kaohsiung 
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกค่ ำคืนอันแสนพิเศษ

หรือเทียบเท่ำ



DAY 3
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ำนสัมผัสธรรมชำติแห่ง ทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ
สถำนที่งดงำมดั่งหลุดออกมำจำกภำพวำด ภำยใต้

บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก เป็นทะเลสำบน้ ำจืดที่ใหญ่
ที่สุด และเป็นเขื่อนที่ส ำคัญในไตห้วัน 

หำกมองจำกทิศเหนือจะเห็น เหมือนรูปพระอำทิตย์ แต่
ถ้ำมองจำกทิศใต้ก็จะเห็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยว

วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดซวนกวง นมัสกำรพระบรม
สำรีริกธำตุ หรืออัฐิส่วนกระโหลกศีรษะพระถังซัมจั๋งบน
เขำชิงหลงซัน สถำนที่ยอดนิยมที่ผู้มำเยี่ยมชมควำม

งำมทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ จะต้องหำโอกำสมำแวะกรำบ
ไหว้ เพื่อควำมสิริมงคลแก่ชีวิต 

กลำงวัน    บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร 



น ำท่ำนสักกำระเจำ้พอ่กวนอ ูและเทพเจ้ำขงจื้อที่วัดเหวินอู ่แลนด์มำรก์ที่ต้องแวะ
ชมอีกแห่งหนี่ง บริเวณทะเลสำบสุรยินั-จันทรำ มีชื่อเสยีงในดำ้นขอพรทำง
กำรศึกษำลกัษณะสถำปัตยกรรมสวยงำมคลำ้ยคลงึพระรำชวังกู้กงที่จีน

แผ่นดินใหญ่ ให้ท่ำนชมควำมงำมและถ่ำยรปูเป็นที่ระลกึ

“กำรบูชำเทพเจ้ำกวนอู จะท ำให้ได้ประสบพบเจอแต่
ควำมซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชำ”



ที่พัก
Fresh fields Conference & Resort หรือเทียบเท่ำ
เชิญท่ำนรับสัมผัส “น้ ำแร่ในห้องพัก” ท่ำมกลำงหมู่ดำวสร้ำงสุนทรียะสัมผัส (ลูกค้ำท่ำนใด

ต้องกำรลงไปแช่น้ ำที่สระว่ำยน้ ำ รบกวนเตรียมชุดว่ำยน้ ำและหมวกคลุมผมไปด้วย)

ค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ตอ์ินเตอร์หลำกหลำยด้วยซีฟู้ด และของหวำน       
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเบียร์ทำนตลอดทั้งคืน 



DAY4 เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

แล้วน ำท่ำนไปสนุกสนำนกับกำรช้อปปิ้งก่อนกลับประเทศไทย  
ตั้งแต่ชั้นที่ 1-6 ยังถูกสร้ำงให้เป็นห้ำงสรรพสินค้ำ โดยสินค้ำ
ส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นสินค้ำแฟชั่นแบรนด์เนมหรูหรำระดับไฮ
เอนด์ อย่ำงเช่น Versace, Montblanc, Chanel, Dior ฯลฯ

จำกนั้นน ำท่ำน ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นชมวิว ชั้น 89)
อำคำรสูงเสียดฟ้ำ ควำมภำคภูมิใจของชำวไต้หวันกำรก่อสร้ำง กำร
ตกแต่งทั้งภำยนอกและภำยในตัวอำคำร ต่ำงมีประวัติและควำมเป็นมำที่
น่ำสนใจ ทุกอย่ำงล้วนแล้วแต่สร้ำงประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วน
ล้วนมีควำมหมำย ตึกไทเป101เคยติดอันดับเป็นอำคำรที่สูงที่สุดใน
โลก สูงกว่ำ 500 เมตร 

TAIPEI 101



เท่ียง บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร ด้วย “สก้ีุขำปอูลำสก้ำ” 
ลองลิม้ชมิรส...ขำปยูกัษ์ ในสไตลช์าบไูตห้วนั ลกัษณะคลา้ยสกุีย้ากี ้



สู่  กู้ กง เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่ ง ได้ชื่อว่ ำ  เป็น 1 ใน 4 สุดยอด
พิพิธภัณฑ์ของโลก สถำนที่รวบรวมของล้ ำค่ำในพระรำชวังกู้กง 
ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมดและมีประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี สมบัติที่
พระรำชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ชมของล้ ำค่ำหำยำก เช่น 
หยกผักกำดขำว หยกหมูสำมชั้น หยกตรำประทับประจ ำตัวของ
กษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงำช้ำงแกะสลักสมบัติที่พระรำชวังกู้
กง ทำงพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ  3 เดือน 

NATIONAL PALACE MUSEUM



ย่ำนซีเหมินติง
เป็นย่ำนถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่โด่งดงัในเมืองไทเป 
อำจจะเปรยีบไดเ้หมือนกับยำ่นสยำมสแควร์ในประเทศไทย ซึ่งยำ่นซเีหมินติง
นั้นจะเป็นศูนย์รวมแหง่แฟชั่นทั้งสไตล ์ไต้หวัน เกำหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัย

ให้เลือกซือ้เลอืกช้อปกันอยำ่งมำกมำย 



ค่ ำ    บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร ด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่ำง



GRAND HYATT TAIPEI HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ



จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนจิ่วเฟิ่น เป็นหนึ่ง
ในสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์เรื่อง SPIRITED 
AWAY ด้วยทัศนียภำพภูเขำที่สวยงำมในฉำก
ภำพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกให้
เดินทำงมำชื่นชม และท ำให้จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั้งคนไต้หวันและนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติเลยทีเดียว

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

กลำงวัน ณ ภัตตำคำร KUNOHE

DAY 5
น ำท่ำนแวะ ซื้อของฝำก พำยสับปะรด ชำวไต้หวันเชื่อว่ำ "สับปะรด" เป็น
ผลไม้ที่น ำมำซึ่ง "ควำมรัก + ควำมส ำเร็จ + ควำมมั่งคั่งและร่ ำรวย" จึงเป็น
ขนมยอดฮิตที่ชำวไต้หวันและชำวต่ำงชำตินิยมซื้อกันเป็นของฝำก



อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค                    
ชมชีวประวัติและรูปภำพประวัติศำสตร์ส ำคัญท่ีหำดูได้ยำก อนุสรณ์
แห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นท่ีร ำลึกประธำนำธิบดีเจียงไคเช็คซึ่งเป็น

บุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศไต้หวัน 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ GLORIA OUTLETS 
ที่สุดแห่งประสบกำรณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ ให้ท่ำนเลือกซื้อก่อนกลับบ้ำนกับสินค้ำแบรนด์เนมระดับโลกในรำคำพิเศษ



ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลำวดี ฮอลิเดย์

...สมควรแก่เวลำ... น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน”

20.05 น.
ออกเดินทำงจำก สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน ประเทศไต้หวัน
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 635

22.50 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ 
ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ”
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
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลด 

69,900.-
68,900.-
67,900.-
66,900.-
16,000.-
9,000.-

67,900.-
66,900.-
65,900.-
64,900.-
16,000.-
9,000.-

68,900.-
67,900.-
66,900.-
65,900.-
16,000.-
9,000.-

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับ 15 ท่ำน ออกเดินทำง

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)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

679
669
659
649
160
589

679
669
659
649
160
589

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก

**อัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำงตำมที่ก ำหนด  หำกมีจ ำนวนไม่ครบ 
ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิ่มค่ำบริกำร เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 8,000.-**



อัตรำนี้รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่ม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 
300,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ 20,000 บำทต่อท่ำน
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

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

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง
กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ มีควำมจ ำเปน็ต้องหัก 50% ของอตัรำคำ่บรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด

http://www.leelawadee.holiday/


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

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอืน่ใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรปุร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำง
เส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำขอ้สรปุร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภยัเพรำะเดก็เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรอืบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดนิทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบรกิำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเขำ้หรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิด
กฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

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

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

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสม
ให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษทัฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

• เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บรษิทัฯ แจ้งแล้วขำ้งต้น


