
LEELA TAIWAN SPELNDID EXCLUSIVE
ก ำหนดกำรเดินทำง : วันที่ 26-29 มี.ค./03-06,16-19,23-26 เม.ย./14-17,21-24,28-31 พ.ค./03-06*,18-21,25-28 มิ.ย./

04-07*,16-19,25-28* ก.ค./12-15*,20-23 ส.ค./03-06,17-20,24-27 ก.ย./22-25* ต.ค. 2563 



DAY 1

06.00 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำน ที่จุดนัดพบประตูทำงเข้ำ 8 เคำน์เตอร์ S พบกับ เจ้ำหน้ำที่บริษัทลีลำวดี ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร  
พร้อมส่งท่ำนเข้ำสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

08.30 น. ทะยำนสู่เกำะไต้หวัน เท่ียวบิน CI838 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกสำยกำรบินไชนำแอร์ไลน์
ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 4 ช.ม.

13.10 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ พิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว ขอคู่ ขอพรให้สมหวังใน
เรื่องของควำมรัก สร้ำงปี ค.ศ. 1860 อยู่ในย่ำนริมแม่น้ ำตั้นสุ่ย 
ใกล้กับสวนสำธำรณะ มีเทพประดิษฐำนอยู่ภำยในนี้มำกมำยหลำย
องค์ แต่ไฮไลท์คือ เย่ว์เซี่ยเหล่ำเหริน เทพเจ้ำแห่งควำมรักหรือดวง
จันทร์ประจ ำวัด ที่เชื่อว่ำเป็นผู้ผูกชะตำน ำพำให้เรื่องคู่มำพบกัน

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ไทเป เที่ยวชม วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขำมังกร ขอพรให้
แคล้วคลำดปลอดภัย มีควำมสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย เป็นวัดที่
เก่ำแก่และมีชื่อเสียง มีอำยุมำกกว่ำ300 ปี ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 วัด
หลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับควำมเสียหำยยับเยิน แต่ปรำกฏว่ำ 
พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ประดิษฐำนภำยในวัดในนั้นกลับไม่ได้รับควำมเสียเลย ท ำ
ให้ผู้คนเลื่อมใส ศรัทธำ พำกันมำกรำบไหว้ นอกจำกนี้ยังมีเทพเจ้ำที่มำจำกทั้ง
ศำสนำพุทธ เต๋ำ และขงจื๋อ เช่น เจ้ำแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง, เทพ
เจ้ำกวนอู เรื่องควำมซื่อสัตย์และหน้ำที่กำรงำน และเทพเย่ว์เหล่ำ หรือผู้เฒ่ำ
จันทรำ ที่เชื่อกันว่ำเป็นเทพผู้ผูกด้ำยแดงให้สมหวังในด้ำนของควำมรัก



น ำท่ำน ช้อปปิ้งตลำดซีเหมินติง เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน 
หำกเปรียบเทียบกับบ้ำนเรำก็เหมือนบริเวณสยำมนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่น
ต่ำงๆที่เป็นแบรนด์ฮิตของเหล่ำบรรดำวัยรุ่นชำวไต้หวันมำไว้ที่นี่ และนอกจำกจะ
เต็มไปด้วยร้ำนเสื้อผ้ำ เครื่องประดับ เครื่องส ำอำง สำรพัดแฟชั่นแล้ว ถนน
แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยร้ำนอำหำรชื่อดังต่ำงๆทั้งอำหำรในสไตล์ชำวไต้หวันและ
อำหำรนำนำชำติ

ค่ ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ชำบูปิ้งย่ำง



TAIPEI MARRIOTT HOTEL
หรือเทียบเท่ำ



DAY 2
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

วัดหลงตงเป่ำอัน เป็นวัดที่มีอำยุมำกกว่ำ 200 ปี เป็นวัดพุทธแบบจีน
เก่ำแก่ที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1804 เพื่ออุทิศให้กับเทพเป่ำเซิงต้ำตี้ 
เทพแห่งกำรรักษำโรคภัยไข้ เจ็บซึ่ง เป็นพระประธำนของวัด มี
สถำปัตยกรรมสวยงำม ตกแต่งประดับประดำต่ำงๆ เช่น ภำพ
จิตรกรรมบนฝำผนัง รูปปั้นแกะสลักหินและไม้ ปัจจุบันได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้ำนวัฒนธรรมโดย UNESCO ถือเป็นวัดที่
สวยงำมมำกที่สุดของไทเป นอกจำกขอพรให้สุขภำพดี คนยังนิยมมำ
ขอพรให้มีบุตรด้วย

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วัดขงจื๊อ สร้ำงขึ้นในสมัยรำชวงศ์ฉิงตำมแบบฉบับวัดต้นต ำรับ
ของจีน ภำยในวัดมีกำรสอนปรัชญำกำรใช้ชีวิตแง่มุมต่ำงๆ ควำมเชื่อหลักของ
ขงจื๊อในเรื่องจริยธรรม ควำมรู้ และควำมเรียบง่ำย ถูกรวบรวมเข้ำไว้ในรูปแบบ
ของวัดขงจ๊ือในไทเปแห่งนี้

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร



วัดเทียนโฮ่ว สร้ำงขึ้นมำกว่ำ 270 ปี โดยสร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่
เทพเจ้ำ Mazu ภำยในวัดมีรูปป้ันของเทพธิดำแห่งท้องทะเลหรือ

เจ้ำแม่ทับทิม และมังกรขนำดเล็กที่ประดับบ่อปลำคำร์ฟ

วัดชิงซำน เป็นวัดเล็กๆ เงียบสงบผู้คนนิยมมำสักกำระเทพเจ้ำชิงซำน 
เชื่อกันว่ำมีอ ำนำจในกำรปัดเป่ำโรคร้ำยรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บได้ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2399 ผู้คนไม่พลุกพล่ำน



ค่ ำ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร ด้วย “สุกี้ขำปูอลำสก้ำ” 
ลองล้ิมชิมรส...ขำปูยักษ์ ในสไตลช์ำบไูต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุกี้ยำกี้ 



ซื่อหลินไนทม์ำร์เก็ต

ให้ทุกท่ำนอิสระเลือกชิมอำหำรอร่อยเลิศรสทั่วเกำะของไต้หวัน เช่น 
หม่ีหอยนำงรม เทมปุระ ไข่เจียวหอยนำงรม ลูกชิ้นทอด ชำนมไข่มุกที่
ขึ้นชื่อ ข้ำวต้มกวำงตุ้ง ซูชิญี่ปุ่น นอกจำกนี้ยังมีเสื้อผ้ำเครื่องแต่ง
กำยเรียงกันเป็นแถว เครื่องประดับ ของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ำรัก ๆ 
ต่ำง ๆ มีให้คุณเลือกมำกมำย เป็นไนท์มำร์เก็ตที่ชำวไทเปชอบมำก
ที่สุด

SHILIN NIGHT MARKET



TAIPEI MARRIOTT HOTEL
หรือเทียบเท่ำ



DAY3
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
ตกแต่งทั้งภำยนอก และภำยในตัวอำคำร ต่ำงมีประวัติและควำมเป็นมำ
ที่น่ำสนใจ ทุกอย่ำงล้วนแล้วแต่สร้ำงประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วน
ล้วนมีควำมหมำย ตึกไทเป101เคยติดอันดับเป็นอำคำรที่สูงที่สุดใน
โลก สูงกว่ำ 500 เมตร 



เที่ยง  บริกำรอำหำรท่ำน 
ณ ภัตตำคำร   
Din Tai Fung

ชื่อดังของไต้หวัน
ที่ใคร ๆ มำก็ต้องล้ิมลอง เสี่ยวหลงเปำ 

ซำลำเปำนึ่ง ที่มีน้ ำซุปรสกลมกล่อมอยู่ภำยใน 
ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด เพิ่มควำมสดชื่น 

จนเรียกได้ว่ำเป็นอีกหนึ่งมื้อแห่งควำมพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วัดซิงเทียน HSING TIAN TEMPLE หรือ Xingtian
Temple เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมำกของไทเป สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ
เทพเจ้ำกวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ รวมกับเทพ 4องค์ เป็นเทพผู้
พิทักษ์ทั้ง 5ตำมควำมเชื่อของขงจื้อ คือ เทพหลี่ต้งปิน, เทพจำงตัน, เทพ
หวังซ่ำน และเทพเย่เฟย เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปที่ไม่มีกำรเผำกระดำษ,
ไม่มีกระถำงธูป, ไม่มีตู้บริจำค, ไม่มีกำรแสดงงิ้ว และกิจกรรมทุกอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับเงินทอง เพรำะต้องกำรเน้นให้เกิดกำรท ำสมำธิ สวนมนต์มำก
ที่สุด แม้ว่ำจะไม่ได้เป็นวัดเก่ำแก่ เพรำะเพิ่งสร้ำงขึ้นเมื่อปี 1967แต่วัดนี้ก็เป็น

หน่ึงในวัดท่ีมีชำวไทเปเดินทำงมำนมัสกำรมำกที่สุด อีกไฮไลท์ของวัดนี้
จะอยู่ที่ถนนหมอดู (Street of Fortune Telling) ที่อยู่ทำง
เชื่อมใต้ดินหน้ำวัดข้ำมถนน Songjiang Road ซึ่งจะมีร้ำน
หมอดูตั้งเรียงรำยกันมำกมำย

HSING TIAN TEMPLE 



TAIPEI FISH MARKET 
แหล่งรวมอำหำรทะเลแหล่งใหญท่ีสุ่ดในไทเป 
ที่สำมำรถเลือกซ้ืออำหำรทะเล มำปรุงกันสดๆ หรือจะลองทำนแบบ ซูชิ หรือ ซำชิมิ 

และยังมีซูชิบำร์ ที่เปิดรองรับควำมต้องกำรของนกัท่องเที่ยว 
ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอำหำรทะเลสดๆ 

ค่ ำ อิสระอำหำรเที่ยง ให้ท่ำนได้เลอืกอำหำรทะเลสด ๆ ตำมอัธยำศัย 



TAIPEI MARRIOTT HOTEL
หรือเทียบเท่ำ



สู่ กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ซ่ึงได้ชื่อว่ำ เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก 
สถำนที่รวบรวมของล้ ำค่ำในพระรำชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่น่ีทั้งหมด และมีประวัติ
ยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี สมบัติที่พระรำชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้ำนใน 
ชมของล้ ำค่ำหำยำก เช่น หยกผักกำดขำว หยกหมูสำมชั้น หยกตรำประทับ
ประจ ำตัวของกษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงำช้ำงแกะสลักสมบัติที่พระรำชวังกู้กง 
ทำงพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ  3 เดือน เนื่องจำกมีสมบัติมำกมำย 
จึงไม่สำมำรถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่ส ำหรับชิ้นที่เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดง
อยู่ตลอดเวลำ 

DAY4
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



อนุสรณส์ถำนเจียงไคเชค็                    
ชมชีวประวัติและรูปภำพประวัติศำสตร์ส ำคัญท่ีหำดูได้ยำก อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้ำงข้ึน
เพื่อเป็นท่ีร ำลึกประธำนำธิบดีเจียงไคเช็คซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญต่อประเทศไต้หวัน 

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร Irodori - Grand Hyatt Taipei
ด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์อำหำรญี่ปุ่น 



GUANDU TEMPLE

วัดที่ เก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป คนที่มำที่นี่ล้วนมำไหว้พระขอพรให้
ร่ ำรวยและโชคดี โดยมีเทพเจ้ำแห่งท้องทะเลมำจู่ เพื่อให้เดินทำงปลอดภัยและโชคดี 
และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม อยู่ภำยในอุโมงค์วัด โดยวัดแห่งนี้ได้สร้ำงขึ้นบน
ภูเขำ และมีกำรเจำะอุโมงค์ยำวกว่ำร้อยเมตร เพื่อทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งและไปสักกำระ
องคก์วนอิมได้ ตรงทำงเข้ำวัดจะมีเสำให้หยอดเหรียญขอพรซึ่งจะน ำมำซึ่งควำม
ร่ ำรวยเงินทอง ถ้ำท่ำนท ำกำรค้ำหรือเป็นเจ้ำของกิจกำร

ส ำหรับนักธุรกิจหรือเจ้ำของกิจกำร ห้ำมพลำด
เลยทีเดียว บูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วันกวนตู้ เพื่อเสริม
ควำมมั่งคั่งร่ ำรวยเงินทอง...



GLORIA OUTLETS ที่สุดแห่งประสบกำรณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ 
กับสินค้ำแบรนด์เนมระดับโลกในรำคำพิเศษ



...สมควรแกเ่วลำ... น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“สนำมบินนำนำชำตเิถำหยวน”

23.20 น. ออกเดินทำงจำก สนำมบนินำนำชำตเิถำหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสำยกำรบินไชนำแอร์ไลน์เที่ยวบิน CI 837 
02.20 น. เดินทำงถึง “บินลงสูภ่ำคพืน้ประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบนิสวุรรณภมูิ” 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 )
พักเด่ียวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลด 

54,900.-
53,900.-
52,900.-
51,900.-
13,000.-
10,000.-

52,900.-
51,900.-
50,900.-
49,900.-
13,000.-
10,000.-

53,900.-
52,900.-
51,900.-
50,900.-
13,000.-
10,000.-

อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบั 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 )
พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

529
519
509
499
130
429

529
519
509
499
130
429

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชกิ
**อตัรำคำ่บรกิำร ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดนิทำงตำมทีก่ ำหนด  หำกมจี ำนวนไมค่รบ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเพิม่คำ่บรกิำร เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มทำ่นละ 5,000.-**

**อัตรำค่ำบรกิำร ส ำหรับผู้เดินทำงตรงกับชว่งวันหยุดตำมปฏิทินไทย วันที่ 3-6 มิ.ย./4-7,25-28 ก.ค./12-15 ส.ค./22-25 ต.ค. 2563 เพิ่มท่ำนละ 3,000.-**



อัตรำนี้รวม
• ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมท่ีพัก 3 คืน 
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 
300,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องด่ืมและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, 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  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร ์Fax. 02-6640023)

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

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง
กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงนิมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิทั้งหมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

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

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำง
เส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืน
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิด
กฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

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

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด 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   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท 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 ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขำ้งตน้


