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

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

11.50 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร 

DAY 1

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร 



จำกนั้นน ำท่ำนสู่... วัดจงไถฉำนซื่อ วัดแห่งนี้เป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลำยพันห้องและได้ชื่อว่ำเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งใน ไต้หวัน   
วัดแห่งนี้เป็นนิกำยเซนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจำก นครวำติกัน และโบตำลำของทิเบต เม่ือท่ำนเดินทำงใกล้ถึงวัดท่ำนจะได้เห็น ควำมอลังกำร
ยิ่งใหญ่ วัดแห่งนี้จะผลิตธูปแต่ไม่ใช้ธูปในกำรสักกำระ มีกำรเรียนทุกรูปแบบในวัดแห่งนี้ เช่น กำรมำเป็นไกด์น ำทัวร์ กำรท ำอุตสำหกรร ม และ  
กำรเกษตร เป็นต้น 



ที่พัก
FLUER DE CHINE HOT SPRING หรือเทียบเท่า

กับโรงแรมริมทะเลสาบที่สวยที่สุด 
เชิญท่านรับสัมผัส “น ้าแร่ในห้องพัก” ท่ามกลางหมู่ดาวสร้างสุนทรียะสัมผัส (ลูกค้าท่านใด

ต้องการลงไปแช่น ้าท่ีสระว่ายน ้า รบกวนเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกคลุมผมไปด้วย)

ค่้า : บริการอาหารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตอ์นิเตอรห์ลากหลายดว้ยซีฟู้ด และ
ของหวาน ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเบยีรท์านตลอดทั งคนื 



DAY 2
เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ 

ห้องอำหำรของโรงแรม

SUN MOON LAKE 

น ำท่ำนสัมผัสธรรมชำติแห่ง ทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ สถำนที่งดงำมดั่งหลุดออกมำจำกภำพวำด ภำยใต้
บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก เป็นทะเลสำบน้ ำจืดที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเขื่อนที่ส ำคัญในไต้หวัน หำกมองจำก
ทิศเหนือจะเห็น เหมือนรูปพระอำทิตย์ แต่ถ้ำมองจำกทิศใต้ก็จะเห็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
กลำงวัน    บริกำรอำหำรทำ่น ณ ภัตตำคำร ด้วยเมนอูำหำรจนี



วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดซวนกวง นมัสกำร
พระบรมสำรีริกธำตุ หรืออัฐิส่วนกระโหลกศีรษะ
พระถังซัมจั๋งบนเขำชิงหลงซัน สถำนที่ยอด
นิยมที่ผู้มำเยี่ยมชมควำมงำมทะเลสำบสุริยัน-
จันทรำ จะต้องหำโอกำสมำแวะกรำบไหว้ เพื่อ
ควำมสิริมงคลแก่ชีวิต 

น ำท่ำนสักกำระเจ้ำพ่อกวนอู และเทพเจ้ำขงจื้อที่วัดเหวินอู่ แลนด์มำร์กที่ต้องแวะ
ชมอีกแห่งหนี่ง บริเวณทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ มีชื่อเสียงในด้ำนขอพรทำง
กำรศึกษำลักษณะสถำปัตยกรรมสวยงำมคล้ำยคลึงพระรำชวังกู้กงที่จีน
แผ่นดินใหญ่ ให้ท่ำนชมควำมงำมและถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก



ที่พัก ALISHAN HOUSE HOTEL หรือเทยีบเทา่
ค่้าคืนนี  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอน้าท่านพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ อากาศแสนบริสุทธิ์ ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว
หนึ่งเดียวบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  

ค่้า บริการอาหารท่าน ณ 
บุฟเฟต์นานาชาติในโรงแรม

น้าท่านเดินทางสู่...อุทยานอาลีซาน



DAY 3

เวลา 04.30-06.30 น. น้าทุกท่าน “น่ังรถไฟโบราณ” ซึ่งเป็นรถไฟเล็ก โบราณที่ญี่ปุ่นทิ งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ใน ปัจจุบันยัง
เหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ นไปถึง ยอดของเทือกเขาอาลีซาน ชมความงดงาม ของพระอาทิตย์ขึ นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่
สูงที่สุดในไต้หวัน มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื นแห่งสรวงสวรรค์ จากนั นเดินทาง
กลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม .... 



จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ไทเป... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง

ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ มรสกับอาหาร
พื นเมืองที่ขึ นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไม่ได้ลิ มลองรสชาติ
ของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้น
ก้าเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิด
ตั งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั งสินค้าเสื อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ 
โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย
ประมาณ 20 - 30 %

SHOPPING SHI LIN NIGHT MARKET

กลางวัน บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคารจีน



มื อค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย “สุกี้ขำปูอลำสก้ำ” 
ลองล้ิมชิมรส...ขำปูยักษ์ ในสไตล์ชำบไูต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุกี้ยำกี้ 



ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทียบเท่า



พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุด
ยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานท่ีรวบรวมของล ้าค่าในพระราชวังกู้กง ของปักก่ิงไว้ท่ี น่ี
ทั งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติที่พระราชวังแห่งนี มีเกือบ 750,000 ชิ น ที่อยู่
ด้านใน ชมของล ้าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั น หยกตราประทับประจ้าตัวของ
กษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักสมบัติที่พระราชวัง กู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดง
หมุนเวียนใน ทุก ๆ 3 เดือน เน่ืองจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั งเดียว แต่
ส้าหรับชิ นท่ีเป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 4

กลางวัน บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร SLIKS PALACE 

น้าท่านแวะซื อของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่น้ามาซึ่ง 
"ความรัก + ความส้าเร็จ + ความมั่งคั่งและร่้ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและ
ชาวต่างชาตินิยมซื อกันเป็นของฝาก



ตึกไทเป 101
..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ นชมวิว ชั น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า 
ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั งภายนอก และ
ภายในตัวอาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วน
แล้วแต่สร้างประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีความหมายตึกไทเป
101 เคยติดอันดับเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 

จากนั นน้าท่านสู่ แหล่งรวมอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สามารถเลือกซื อ
อาหารทะเล มาปรุงกันสด ๆ หรือจะลองทานแบบ ซูชิ หรือ ซาชิมิ ก็มีซูชิบาร์ ที่เปิด
รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ณ 

Taipei fish market 



ย่านซีเหมินติง  เป็นย่านถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่
โด่งดังในเมืองไทเป อาจจะเปรียบได้เหมือนกับย่านสยามสแควร์ในประเทศไทย
ซึ่งย่านซีเหมินติงนั นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น 
รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื อเลือกช้อปกันอย่างมากมาย 



มื อค่้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน 

ท่ีใครๆ มาก็ต้องลิ มลอง เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาน่ึง ท่ีมีน ้าซุป
รสกลมกล่อมอยู่ภายใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจ๊ิกโฉ่วพร้อมขิงสด 

เพิ่มความสดชื่น จนเรียกได้ว่าเป็นอีกหน่ึงมื อ แห่งความพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทยีบเท่า



DAY 5

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั งแต่
สมัยกษัตริย์กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ้านวนมากพากันมา
ขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท้าให้จ้านวนแร่ลดลงอย่าง
น่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ งไว้เพียงแต่ความทรงจ้า
จนกระท่ังมี การใช้จ่ิวเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท้าภาพยนตร์ ทัศนียภาพ
ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ้านวนมากให้
เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน ณ ภัตตาคาร KUNOHE



อุทยานแห่งชาติเยห่ลิว
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ... อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี ตั งอยู่
ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท้าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะ ต่างๆ 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหิน
และลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ จนเศียรท่านเริ่มบางลง และอาจจะหักลงในไม่ช้า



ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวด ีฮอลิเดย์

เดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่สนามบินเพื่อประหยัดเวลาของการเดินทาง ณ สถานี
รถไฟไทเป Taipei Main Station มีร้านค้า ร้านหนังสือและร้านขนมของฝากมายมายให้ท่านได้น้าไปฝากแก่คนที่รักที่เมืองไทย 
ส้าหรับท่านใดมีสกุลเงินเลก็ๆ หลงเหลืออยู่ ขออนุญาตแนะน้าให้เลือกหาส้าหรับเป็นของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่เค้าประดิดประดอย
รายละเอียดได้ค่อนข้างดี ...พร้อมทั งแพ็คลงกล่องให้อย่างสวยงามประณีต...

20.10 น.
ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่าคพื นประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ้าอันแสนพเิศษ 



ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

64,900.-
63,900.-
62,900.-
61,900.-
32,400.-
8,000.-

62,900.-
61,900.-
60,900.-
59,900.-
32,400.-
8,000.-

63,900.-
62,900.-
61,900.-
60,900.-
32,400.-
8,000.-

**อัตราคา่บริการ ส้าหรับจา้นวนผูเ้ดนิทางตามทีก่า้หนด 
หากมจี้านวนไมค่รบ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่บริการ เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 8,000.-

อัตราคา่บริการ

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่

629
619
609
599
324
549

629
619
609
599
324
549

คะแนนสะสมสา้หรับสมาชกิ



อัตรานี รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี ไมร่วม
• ค่าท้าหนังสือเดินทาง
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช้าระเงิน “การจอง” กรุณาช้าระมัดจ้า 20,000 บาทต่อทา่น
- ช้าระยอดมดัจา้ โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ้ากัด
- ช้าระโดยเงินสด
- ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนา้ฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ้ากัด ธนาคารกสกิรไทย
บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช้าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั น ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจา้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบรษิัทฯ มีความจา้เปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงินทั งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย,
ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดนิทางสว่นใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยั
เพราะบางเส้นทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของ
ผู้ ร่วมเดนิทางทา่นอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากทา่นต้องการ

• ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จา่ย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

• ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบนิเทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผู้ เดนิทาง เชน่ เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเท่ียวบนิ

• ส าหรับทา่นผู้ เดนิทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนั
ส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เดนิทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทัวร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากทา่นเห็นวา่รายการทอ่งเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของทา่น ไมว่า่จะเป็นเพราะการ
เปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั หากทา่นยืนยนัจะ
ออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใชค่วามผิดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดนิทางไปกับคณะทวัร์หรือไมก็่ได้ตาม
อธัยาศยั

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดนิทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของ
ประเทศท่ีทา่นได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


