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Day1
วันพฤหสับดีที ่22 ตุลาคม 2563
04.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัดพบ 
ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี 
ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร พร้อมส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลา
แห่งความสุข

07.10 น. ทะยานสู่ เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG634
พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน
เจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ชม.

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน 
เกาะไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และพิธกีารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง   บริการอาหารทา่น ณ ภัตตาคาร NOVOTEL HOTEL



วัดเหวินหวู่ ด้านในจะมีเทพเจ้า ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้า
แห่งปัญญา และเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
รวมถึงสิงโตหินอ่อนขนาดใหญ่ 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่ง
ลักษณะความเชื่อของที่นี่ ด้วยบทบาทของกวนอู ซึ่งถูกยก
ให้ เป็นตัวละครเอกในฝ่ายธรรมะ ในเรื่องของความมี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ จงรักภักดี จึงท าให้มีผู้ที่ศรัทธากราบ
ไหว้ ด้วยมีความเชื่อว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะท าให้ได้
ประสบพบเจอแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา
ปราศจากคนปองร้าย และเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือ
ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี

W E N W U T E M P L E 



FLUER DE CHINE HOT SPRING หรือเทียบเท่า
โรงแรมริมทะเลสาบที่สวยที่สุด เชิญท่านรับสัมผัส “น้ าแร่ในห้องพัก” ท่ามกลางหมู่ดาวสร้างสุนทรียะสัมผัส

(ลูกค้าท่านใดต้องการลงไปแช่น้ าที่สระว่ายน้ า รบกวนเตรียมชุดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วย)

ค่ า : บริการอาหารทา่นดว้ยบุฟเฟตอ์นิเตอร์หลากหลายด้วยซฟีูด้ และของหวาน       
ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเบยีร์ทานตลอดทั้งคนื 



Day2
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา SUN MOON LAKE ซึ่งเป็นทะเลสาบ
น้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่ส าคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33
กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมายมีเกาะที่เล็กที่สุดใน
ไต้หวันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วย วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ 
พาท่านลงเรือนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพู
ทวีป ทานไข่ใบชาชื่อดังของที่นี่ ลักษณะจะคล้ายๆกับไข่พะโล้ แต่รสชาติ
จะดีกว่า

เที่ยง ณ ห้องอาหารโรงแรม FLUER DE CHINE 
ออร์เดิร์ฟ ลูกชิ้นเนื้อกุ้งทอด ข้าวผัดต้นหอมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ซุปไก่ตุ่นเห็ดรวมมิตร อ้อยหน่อไม้เนื้อวัวน้ าแดง ซอสชาแดงผัดเห็ดสาม
ชนิด ผักนึ่งใส่เข่ง ขนมหวามและ พุดดิ้งเสาวรสเย็น



แล้วน าท่านไปสนุกสนานกับการช้อปปิ้งก่อนกลับประเทศไทย 
ตั้งแต่ชั้นที่ 1-6 ยังถูกสร้างให้เป็นห้างสรรพสินค้า โดยสินค้า
ส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมหรูหราระดับ  
ไฮเอนด์ อย่างเช่น Versace, Montblanc, Chanel, Dior 
ฯลฯ

จากนั้นน าท่าน ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89)
อาคารสูงเสียดฟ้า ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวันการก่อสร้าง 
การตกแตง่ทัง้ภายนอก และภายในตัวอาคาร ต่างมีประวัติและความ
เป็นมาทีน่า่สนใจ ทุกอยา่งลว้นแลว้แต่สร้างประกอบกับหลักฮวงจุ้ย 
ทุกส่วนลว้นมคีวามหมาย ตึกไทเป101เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูง
ที่สุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 

น าท่านแวะซื้อของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่
น ามาซึ่ง "ความรกั + ความส าเรจ็ + ความมัง่คัง่และร่ ารวย" จึงเปน็ขนมยอดฮติ
ที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก

T A I P E I 1 0 1



ค  ำ  บริกำรอำหำรท่ำน 
ณ ภัตตำคำร   

Din Tai Fung
ชื อดังของไต้หวัน

ที ใคร ๆ มำก็ต้องล้ิมลอง เสี ยวหลงเปำ 
ซำลำเปำนึ ง ที มีน้ ำซุปรสกลมกล่อมอยู่ภำยใน 

ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด เพิ มควำมสดชื น 
จนเรียกได้ว่ำเป็นอีกหนึ งมื้อแห่งควำมพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



ซื่อหลินไนท์มาร์เกต็   ไนท์มารเ์ก็ตทีม่ีขนาดใหญท่ีส่ดุในเมืองไทเป ลิ้มรสกบั
อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของ
เต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นก าเนิดที่ ไต้หวัน คือ 
ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง 
มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ
จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%



GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื อรับรองท่ำนในทุกค  ำคืนอันแสนพิเศษ



จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเมาคง น าท่านนั่งกระเช้า
เมาคง ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองไทเป 
ท่านจะได้พบกับความตื่นเต้น ขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าเมาคง
กอนโดลาที่จะพาท่านโลดแล่นเหนือไทเป ชมบรรยากาศ
ธรรมชาติอันสวยงาม และทิวทัศน์เมืองไทเปในมุมมองที่
แตกต่างจากบนภูเขาที่เขียวขจี

Day3
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

M A O K O N G G O N D O L A



TAIPEI FISH MARKET 
แหล่งรวมอำหำรทะเลแหล่งใหญ่ที สุดในไทเป ที สำมำรถเลือกซื้อ
อำหำรทะเล มำปรุงกันสดๆ หรือจะลองทำนแบบ ซูชิ ซำชิมิ 
หรือซูชิบำร์ ที เปิดรองรับควำมต้องกำรของนักท่องเที ยว ให้ได้
เอร็ดอร่อยกับอำหำรทะเลสดๆ 
อิสระอำหำรเที ยง ให้ท่ำนได้เลือกอำหำรทะเลสด ๆ 
ตำมอัธยำศัย (มอบเงินสดมูลค่ำ 1,000 NT)



สู่ กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก 
สถานที่รวบรวมของล้ าค่าในพระราชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมี
ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติที่พระราชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่
อยู่ด้านใน ชมของล้ าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตรา
ประทับประจ าตัวของกษัตริย์ เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักสมบัติที่
พระราชวังกู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ  3 เดือน 
เน่ืองจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่ส าหรับชิ้นที่
เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 



จากนั้นน าท่านสู่ วัดซิงเทียน HSING TIAN TEMPLE หรือ Xingtian Temple เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากของไทเป สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้า
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมกับเทพ 4 องคเ์ป็นเทพผู้พิทักษ์ทั้ง 5 ตามความเชื่อของขงจื้อ คือ เทพหลี่ต้งปิน, เทพจางตัน, เทพหวังซ่าน และ
เทพเย่เฟย เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปที่ไม่มีการเผากระดาษ, ไม่มีกระถางธูป, ไม่มีตู้บริจาค, ไม่มีการแสดงงิ้ว และกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
เงินทอง เพราะต้องการเน้นให้เกิดการท าสมาธิ สวนมนต์มากที่สุด แม้ว่าจะไม่ได้เป็นวัดเก่าแก่ เพราะเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1967แต่วัดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่มี
ชาวไทเปเดินทางมานมัสการมากที่สุด อีกไฮไลท์ของวัดนี้จะอยู่ที่ถนนหมอดู (Street of Fortune Telling) ที่อยู่ทางเชื่อมใต้ดินหน้าวัดข้ามถนน 
Songjiang Road ซึ่งจะมีร้านหมอดูตั้งเรียงรายกันมากมาย



ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย “สุกี้ขาปอูลาสกา้” 
ลองลิ้มชิมรส...ขาปูยักษ์ ในสไตล์ชาบูไต้หวัน ลักษณะคล้ายสุกี้ยากี้ 



ย่านซีเหมินติง
เป็นยา่นถนนคนเดนิ และเปน็แหลง่ชอ้ปปิง้ ที่กิน ที่เที่ยว ที่โด่งดงัใน
เมืองไทเป อาจจะเปรยีบไดเ้หมอืนกบัยา่นสยามสแควรใ์นประเทศไทย 
ซึ่งย่านซีเหมนิตงินัน้จะเปน็ศนูยร์วมแหง่แฟชั่นทัง้สไตล์ ไต้หวัน 

เกาหล ีญี่ปุ่น รุ่นใหมท่นัสมยัใหเ้ลอืกซื้อเลือกช้อปกนัอยา่งมากมาย 



GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื อรับรองท่ำนในทุกค  ำคืนอันแสนพิเศษ



Day4

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ ... อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้
ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็น
แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล ท า
ให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะหินรูป
พระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบัน
โดนหินและลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ จนเศียรท่านเริ่มบาง
ลง และอาจจะหักลงในไม่ช้า

วันอาทติยท์ี ่25 ตุลาคม 2563

เที ยง  บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร HUNOHE



หมู่บ้ำนโบรำณจิ วเฟิ่น ซึ งเป็นแหล่งเหมืองทองที มี
ชื อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวำงสู แห่งรำชวงศ์ชิง 
มีนักขุดทองจ ำนวนมำกพำกันมำขุดทองที นี  กำร
โหมขุดทองและแร่ธำตุต่ำงๆ ท ำให้จ ำนวนแร่ลดลง
อย่ำงน่ำใจหำย ผู้คนพำกันอพยพย้ำยออกไปเหลือ
ทิ้งไว้เพียงแต่ควำมทรงจ ำจนกระทั ง มีกำรใช้จิ วเฟิ่น
เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ ทัศนียภำพภูเขำที 
สวยงำมในฉำกภำพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที ยว
จ ำนวนมำกให้เดินทำงมำชื นชม จิ วเฟิ่นจึงกลับมำ
คึกคักและมีชีวิตชีวำอีกครั้ง

J I U F E N



อนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์ไต้หวัน หากมองดูดีๆ จะพบว่าตัวอาคารมีความ
คล้ายคลึงหอฟ้าเทียนถานที่ กรุงปักกิ่งประเทศจีน สถาปัตยกรรม
แห่งนี้ถูกออกแบบเป็นหินอ่อนสีขาว ตัวหลังคาท าเป็น 8 เหลี่ยมสี
น้ าเงินอมฟ้า สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และน าโชค นอกจากนี้
บันไดมี 89 ชั้นตามอายุเจียงไคเช็ค

CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟความเร็วสูง
เดินทางสู่สนามบินเพื่อประหยัดเวลาของการเดินทาง ณ สถานีรถไฟ
ไทเป Taipei Main Station มีร้านค้า ร้านหนังสือและร้านขนมของฝาก
มายมายให้ท่านได้น าไปฝากแก่คนท่ีรักท่ีเมืองไทย ส าหรับท่านใดมีสกุลเงิน
เล็กๆ หลงเหลืออยู่ ขออนุญาตแนะน าให้เลือกหาส าหรับเป็นของฝากเล็ก 
ๆ น้อย ๆ ที่น่ีเค้าประดิดประดอยรายละเอียดได้ค่อนข้างดี ...พร้อมแพ็ค
ลงกล่องให้อย่างสวยงามประณีต...

20.05 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 635
22.50 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 



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
เดินทางตั๋วชั้นธุรกิจแล้ว (ผู้ใหญ่)

62,900.-
61,900.-
60,900.-
59,900.-
16,000.-
10,000.-
39,080.-

60,900.-
59,900.-
58,900.-
57,900.-
16,000.-
10,000.-
39,080.-

61,900.-
60,900.-
59,900.-
58,900.-
16,000.-
10,000.-
39,080.-

อัตราค่าบรกิารส าหรับ 15 ท่าน ออกเดินทาง

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)
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด
เดินทางต๋ัวชั้นธุรกิจแล้ว (ผู้ใหญ่) (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

609
599
589
579
160
509
390

609
599
589
579
160
509
390



ส าหรับผู้เดนิทาง 10-15 ท่าน บริการรถบัส จ านวน 30 ที่นั่ง VIP 



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
• 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 บาทต่อทา่น
- ช าระยอดมดัจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

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

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิทัฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหัก 50% ของอตัราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชือ่ตัว๋
เครื่องบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ธรรมเนยีมการย่ืนวีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส 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 ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• 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 และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


