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04.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าที่ บริษัทลีลาวดีฯ 
ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน - ดูแลความพร้อมด้านเอกสารรวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

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

11.50 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง  บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร



น าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งความเร็ว กับ รถไฟความเร็วสูง ด้วย
ความเร็วกว่า 300 กม.ต่อชั่วโมง เดินทางสู่ เมืองเกาสง เพียง 2 ชั่วโมง
เท่านั้น กับความสะดวกสบายภายในรถไฟ (การใช้บริการรถไฟความเร็วสูง
ในไต้หวัน จะไม่มีการบริการในการยกกระเป๋าขึ้นภายในตัวรถไฟ แต่ทางรถไฟ
จะมีพื้นที่ส าหรับวางกระเป๋าเดินทาง หรือท่านสามารถน ากระเป๋าเดินทางวาง
ไว้ช่องว่างระหว่างท่ีนั่งของตัวท่านเองได)้

จ า ก นั้ น น า ท่ า น สู่  โ ด ม แ ห่ ง แ ส ง  ตั้ ง อ ยู่ ภ า ย ใ น ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ใ ต้ ดิ น 
MRT FormosaBoulevard Stationซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้ม
และสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดในโลก มี
เส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่ยาวถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาว
อิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ด้วยแนวคิดของดิน น้ า ลม ไฟ เป็นสี 
แดง เหลือง น้ าเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสง



ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ
ไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ ของ
กินเล่น อาหาร เคร่ืองดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่
ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร
ท้องถิ่นที่ท ามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า ติดทะเล

ค่ า บริการอาหารค่ า 
ด้วยเมนูอาหารจีนนึง่จกัพรรดิ์

ที่พัก :

หรือเทยีบเทา่



วัดฝอกวงซาน  ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน กินพื้นที่ครอบคลุมภูเขาป่าไผ่ทั้งลูก ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้นับถือศาสนาพุทธมากมาย จนสามารถขยายสาขาวัดพุทธ ออกไปได้ทั่วโลก
กว่า 200 สาขา ก่อตั้งโดยพระอาจารย์ HSING YUN ที่วัดแห่งนี้มีความตั้งใจที่จะสร้าง
ดินแดนท่ีบริสุทธิ์และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน    บริการอาหารทา่น ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนอูาหารจนี

จากนั้นน าทา่นสู ่... อาณาจกัร E-DA 
สวนสนุก E-DA Theme Park
สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของต านานกรีกโบราณ พบกับความตื่น
ตาตื่นใจกับเหล่าบรรดามาสคอต E-DA ที่มารอต้อนรับ พร้อมเครื่องเล่นที่จะ
พาคุณไปย้อนวัยเด็กสุดเร้าใจ อาทิ “UpsideDown”รถไฟเหาะแนวดิ่งกลางแจ้ง
ด้วยความสูง 55 เมตร, “Flying Over Love Sea” เครื่องเล่นสุดหวาดเสียว
ความสูง 33 เมตร, “Extreme Limit Challenge” รถไฟเหาะครึ่งวงกลมและ
รถไฟโมโนเรลที่จะวิ่งผ่านแต่ละจุดภายในสวนสนุก เป็นต้น
ห้างสรรพสินค้า E-DA Outlet Mall
ตั้งอยู่ในใจกลางอาณาจักร E-DA World หนึ่งในเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สดุในโลกบน
ขนาดพื้นที่ประมาณ 58,000 x 3.3 ตารางเมตรออกแบบพื้นที่ด้วยสไตล์ยุโรป
ทั้งอาคาร ห้างที่รวมกว่า 700 แบรนด์ทั่วโลกเอาไว้ด้วยกัน



ที่พัก :

85 Sky Tower Hotel
หรือเทียบเท่า

จากนั้นน าท่านชมความงามของเมืองเกาสง ผ่านหัวใจหลักของการด ารงชีวิต กับ การล่องเรือ
ในแม่น ้าอ้ายเหอ หรือ LOVE RIVER กับบรรยากาศยามเย็น ที่บรรดาคู่รักชาวไต้หวันที่นิยมมา
ดินเล่นชมความงามสองฝั่งแม่น้ า ปิคนิก ออกก าลังกาย หรือปั่นจักรยานชมเมือง เรียกได้ว่า 
แม่น้ าสายนี้ คือ ลมหายใจของเมืองเกาสงเลยก็ว่าได้ 

ค่ า   บริการอาหารทา่น ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนเูทปนัยากิ



เช้า บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งความเร็ว กับ รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว
กว่า 300 กม.ต่อชั่วโมง เดินทางสู่ เมืองไถจง เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น กับ
ความสะดวกสบายภายในรถไฟ (การใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน จะไม่
มีการบริการในการยกกระเป๋าขึ้นภายในตัวรถไฟ แต่ทางรถไฟจะมีพื้นที่ส าหรับ
วางกระเป๋าเดินทาง หรือท่านสามารถน ากระเป๋าเดินทางวางไว้ช่องว่างระหว่าง
ที่นั่งของตัวท่านเองได)้

กลางวัน    บริการอาหารทา่น ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนอูาหารจนี

น าท่านสัมผัสธรรมชาติแห่ง ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา สถานที่งดงามดั่งหลุด
ออกมาจากภาพวาด ภายใต้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เป็นทะเลสาบน้ าจืด
ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเขื่อนที่ส าคัญในไต้หวัน หากมองจากทิศเหนือจะเห็น 
เหมือนรูปพระอาทิตย์ แต่ถ้ามองจากทิศใต้ก็จะเห็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยว

SUN MOON LAKE



วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดซวนกวง นมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิส่วนกระโหลกศีรษะ
พระถังซัมจั๋งบนเขาชิงหลงซัน สถานที่ยอด
นิยมที่ผู้มาเยี่ยมชมความงามทะเลสาบสุริยัน-
จันทรา จะต้องหาโอกาสมาแวะกราบไหว้ เพื่อ
ความสิริมงคลแก่ชีวิต 

น าท่านสักการะเจ้าพ่อกวนอู และเทพเจ้าขงจื้อที่วัดเหวินอู่ แลนด์มาร์กที่ต้องแวะ
ชมอีกแห่งหนี่ง บริเวณทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มีชื่อเสียงในด้านขอพรทาง
การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมสวยงามคล้ายคลึงพระราชวังกู้กงที่จีน
แผ่นดินใหญ่ ให้ท่านชมความงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก



ที่พัก
FLUER DE CHINE HOT SPRING หรือเทียบเท่า

กับโรงแรมริมทะเลสาบที่สวยที่สุด 
เชิญท่านรับสัมผัส “น้ าแร่ในห้องพัก” ท่ามกลางหมู่ดาวสร้างสุนทรียะสัมผัส (ลูกค้าท่านใด

ต้องการลงไปแช่น้ าท่ีสระว่ายน้ า รบกวนเตรียมชุดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วย)

ค่ า : บริการอาหารท่านด้วยบุฟเฟ่ต์อนิเตอรห์ลากหลายด้วยซีฟู้ด และของหวาน 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเบียรท์านตลอดทั้งคืน 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดจงไถฉานซื่อ วัดแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวันวัดแห่งนี้เป็นนิกายเซนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจาก 
นครวาติกัน และโบตาลาของทิเบต เมื่อท่านเดินทางใกล้ถึงวัดท่านจะได้เห็น ความอลังการ
ยิ่งใหญ่ วัดแห่งนี้จะผลิตธูปแต่ไม่ใช้ธปูในการสักการะ มีการเรียนทุกรปูแบบในวัดแห่งนี้ เช่น การ
มาเป็นไกด์น าทัวร์ การท าอุตสาหกรรม และการเกษตร เป็นต้น 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงไทเป ... 

น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้
ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ าค่าใน
พระราชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 
ปี สมบัติที่พระราชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้านใน ชมของล้ าค่าหา
ยาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจ าตัวของ
กษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลัก

กลางวัน    บริการอาหารทา่น ณ ภัตตาคาร



ที่พัก

หรือเทยีบเท่า

ซื่อหลินไนทม์ารเ์กต็ 
ไนท์มาร์ เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้มรสกับอาหาร
พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไม่ได้ลิ้ม
ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือว่า ไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมี
เครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นก าเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาด
คนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มี
ทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้า
กีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%



มื้อค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย “สุกี้ขาปูอลาสก้า” 
ลองล้ิมชิมรส...ขาปูยักษ์ ในสไตล์ชาบูไต้หวัน ลักษณะคล้ายสุกี้ยากี้ 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า 
ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และ
ภายในตัวอาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วน
แล้วแต่สร้างประกอบกับหลัก ฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีความหมาย ตึกไทเป
101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 

บริการอาหารกลางวนั ภัตตาคาร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน

น าท่านแวะซื้อของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็น
ผลไม้ที่น ามาซึ่ง "ความรัก + ความส าเร็จ + ความมั่งคั่งและร่ ารวย" จึงเป็น
ขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก



ย่านซีเหมินติง  เป็นย่านถนนคนเดิน และเป็น
แหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป 
อาจจะเปรียบได้เหมือนกับย่านสยามสแควร์ในประเทศ
ไทยซึ่งย่านซีเหมินติงนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้ง
สไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือก
ซื้อเลือกช้อปกันอย่างมากมาย 

อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น เ จี ย ง ไ ค เ ช็ ค  The 
National Chiang Kai-shek Memorial Hall ชม
ชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดูได้ยาก 
อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ร าลึกประธานาธิบดี
เจียงไคเช็คซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อประเทศไต้หวัน 



ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวด ีฮอลิเดย์

...สมควรแกเ่วลา... น าทา่นเดนิทางสู่ “สนามบนินานาชาตเิถาหยวน”

20.10 น.
ออกเดินทางจาก สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่าคพืน้ประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนพิเศษ 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
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
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

69,900.-
68,900.-
67,900.-
66,900.-
29,600.-
8,000.-

67,900.-
66,900.-
65,900.-
64,900.-
29,600.-
8,000.-

68,900.-
67,900.-
66,900.-
65,900.-
29,600.-
8,000.-

**อัตราคา่บริการ ส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทางตามทีก่ าหนด 
หากมจี านวนไมค่รบ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่บริการ เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 8,000.-

อัตราคา่บริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
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 (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่

679
669
659
649
296
599

679
669
659
649
296
599

คะแนนสะสมส าหรับสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาทตอ่ทา่น
- ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวด ีฮอลเิดย ์จ ากดั
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลเิดย ์จ ากดั ธนาคารกสกิรไทย
บัญชกีระแสรายวนั เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยส่วนทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา
บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืน
ทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

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

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


