กำหนดกำรเดินทำง : วันที่ 14 – 18 เมษำยน 2561

DAY

1

วันเสำร์ที่ 14 เมษำยน 2561

05.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าที่ บริษัทลีลาวดี
ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน - ดูแลความพร้อมด้านเอกสารรวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.25 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 632 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

13.15 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

วัดเหวินหอู่
วัดเหวินหวู่ ด้ำนในจะมีเทพเจ้ำ ศำสดำขงจื้อ เทพเจ้ำแห่งปัญญำ และเทพกวนอู
เทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อนขนำดใหญ่ 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้ำวัด ซึ่ง
ลักษณะควำมเชื่อของที่นี่ ด้วยบทบำทของกวนอู ซึ่งถูกยกให้เป็นตัวละครเอกในฝ่ำย
ธรรมะ ในเรื่องของควำมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ จงรักภักดี จึงทำให้มีผู้ที่ศรัทธำกรำบไหว้
ด้วยมีควำมเชื่อว่ำ กำรได้บูชำเทพเจ้ำกวนอู จะทำให้ได้ประสบพบเจอแต่ควำมซื่อสัตย์ มี
คนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชำ ปรำศจำกคนปองร้ำย และเชื่อว่ำจะสำมำรถฝ่ำฟัน หรือต่อสู้
กับอุปสรรคต่ำงๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี

ค่ำ : บริกำรอำหำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ตอ์ นิ เตอร์หลำกหลำยด้วยซีฟู้ด และ
ของหวำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเบียร์ทำนตลอดทัง้ คืน

ที่พัก
FLUER DE CHINE HOT SPRING หรือเทียบเท่ำ
กับโรงแรมริมทะเลสำบที่สวยที่สุด

เชิญท่ำนรับสัมผัส “น้ำแร่ในห้องพัก” ท่ำมกลำงหมู่ดำวสร้ำงสุนทรียะสัมผัส (ลูกค้ำท่ำนใด
ต้องกำรลงไปแช่น้ำที่สระว่ำยน้ำ รบกวนเตรียมชุดว่ำยน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย)

วันอำทิตย์ที่ 15 เมษำยน 2561
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ล่องเรือทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสำบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและ
เป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีควำมยำวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอำทิตย์
ครึ่งล่ำงเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสำบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมำกมำยมีเกำะ
ที่เล็กที่สุดในไต้หวันอยู่ในทะเลสำบแห่งนี้ด้วย วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่กลำงทะเลสำบ พำ
ท่ำนลงเรือนมัสกำรพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมำจำกชมพูทวีป ทำนไข่ใบชำชื่อ
ดังของที่นี้ ลักษณะจะคล้ำยๆกับไข่พะโล้ แต่รสชำติจะดีกว่ำ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำง

สู่ เมืองเจี้ยอี้... ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง

กลำงวัน บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรจีน
ที่พัก

Alishan House Hotel หรือเทียบเท่ำ
ค่ำคืนนี้ ลีลำวดี ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนพักผ่อนท่ำมกลำงธรรมชำติ อำกำศแสนบริสุทธิ์
ณ โรงแรมระดับมำตรฐำน 5 ดำวหนึ่งเดียวบนอุทยำนแห่งชำติอำลีซำน

ค่ำ

บริกำรอำหำรท่ำน บุฟเฟต์นำนำชำติในโรงแรม

วันจันทร์ที่ 16 เมษำยน 2561

อำลีซำน

เวลำ 04.30-06.30 น. นำทุกท่ำน นั่งรถไฟโบรำณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็ก

โบรำณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอำไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ใน ปัจจุบันยัง
เหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทำงขึ้นไปถึง ยอดของเทือกเขำ
อำลีซำน ชมควำมงดงำม ของพระอำทิตย์ขึ้นจำกขอบฟ้ำหลังเทือกเขำที่สูง
ที่สุดในไต้หวัน มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขำที่ตั้งเป็นปรำกำรทำง
ธรรมชำติที่งดงำมเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์ จำกนั้นเดินทำงกลับ
โรงแรมที่พัก

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
อิสระท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย เดินชม ป่ำสน 1,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่ำน
พริ้วตำมลมอย่ำงเป็นธรรมชำติที่สวยงำมหมอกจำงๆ ในยำมเช้ำเหมำะแก่กำร
เก็บภำพไว้ในควำมทรงจำอย่ำงหำที่เปรียบไม่ได้....

National Scenic Area

กลำงวัน บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ไทเป... ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง
นำท่ำนแวะซื้อ ของฝำก พำยสับปะรด ชำวไต้หวันเชื่อว่ำ "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่นำมำซึ่ง "ควำม
รัก + ควำมสำเร็จ + ควำมมั่งคั่งและร่ำรวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชำวไต้หวันและชำวต่ำงชำตินิยม
ซื้อกันเป็นของฝำก

ซื่อหลิน ไนท์มำร์เก็ต ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้มรสกับอำหำร
พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้ำหู้เหม็น หำกใครไม่ได้ลิ้มลองรสชำติ
ของเต้ ำ หู้เหม็น ก็ถือว่ำ ไปไม่ถึง ไต้ หวัน และยั ง มีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้ น
กำเนิดที่ไต้หวันคือ ชำนมไข่มุก ส่วนตลำดคนเดินก็มีสินค้ำหลำกหลำยชนิด
ตั้งแต่รำคำถูกถึงรำคำปำนกลำง มีทั้งสินค้ำเสื้อผ้ำ รองเท้ำ เครื่องประดับ
โดยที่ ร องเท้ ำ ผ้ ำ ใบ รองเท้ ำ กี ฬ ำยี่ ห้ อ ต่ ำ งๆ จะมี ร ำคำถู ก กว่ ำ เมื อ งไทย
ประมำณ 20 - 30 %

Shopping Shi Lin Night Market

มื้อค่ำพิเศษสำหรับคนพิเศษ
บริกำรท่ำนด้วย “สุกี้ขำปูอลำสก้ำ”
ลองลิ้มชิมรส...ขำปูยกั ษ์ ในสไตล์ชำบูไต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุกี้ยำกี้
ท่ำนสำมำรถทำนเนื้อและเบียร์ได้ตลอด รวมทั้งไอศกรีม Haagen dazs มีบริกำร

ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ

ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

พิพิธภัณฑ์กู้กง

วันอังคำรที่ 17 เมษำยน 2561

พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่ำ เป็น 1 ใน 4 สุดยอด
พิพิธภัณฑ์ของโลก สถำนที่รวบรวมของล้ำค่ำในพระรำชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมี
ประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี สมบัติที่พระรำชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้ำนใน ชมของ
ล้ำค่ำหำยำก เช่น หยกผักกำดขำว หยกหมูสำมชั้น หยกตรำประทับประจำตัวของกษัตริย์ เฉียน
หลงฮ่องเต้ และงำช้ำงแกะสลักสมบัติที่พระรำชวัง กู้กง ทำงพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนใน
ทุก ๆ 3 เดือน เนื่องจำกมีสมบัติมำกมำย จึงไม่สำมำรถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่สำหรับชิ้นที่
เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลำ
จำกนั้นนำท่ำนสู่ แหล่งรวมอำหำรทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สำมำรถเลือกซื้ออำหำรทะเล
มำปรุงกันสด ๆ หรือจะลองทำนแบบ ซูชิ หรือ ซำชิมิ ก็มีซูชิบำร์ ที่เปิดรองรับควำมต้องกำร
ของนักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอำหำรทะเลสด ๆ ณ

Taipei fish market

เที่ยง มอบเงินจำนวน 1,000 NT เพื่อให้ทุกท่ำนได้เลือกซื้อและเต็มอิ่มกับ
อำหำรทะเลสดๆ ในหลำกหลำยสไตล์ ภำยในตลำดปลำแห่งนี้

TAIPEI FISH MARKET

ย่ำนซีเหมินติง เป็นย่ำนถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่

โด่งดังในเมืองไทเป อำจจะเปรียบได้เหมือนกับย่ำนสยำมสแควร์ในประเทศไทย
ซึ่งย่ำนซีเหมินติงนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกำหลี ญี่ปุ่น
รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่ำงมำกมำย

ตึกไทเป 101
..ชมวิว ณ ตึ กไทเป 101 (รวมค่ำ ขึ้นชมวิว ชั้ น 89) อำคำรสูง เสี ยดฟ้ ำ
ควำมภำคภูมิใจของชำวไต้หวันกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งทั้งภำยนอก และ
ภำยในตัวอำคำร ต่ำงมีประวัติและควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ ทุกอย่ำงล้วนแล้วแต่
สร้ำงประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีควำมหมำยตึกไทเป 101 เคยติด
อันดับเป็นอำคำรที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่ำ 500 เมตร

มื้อค่ำ

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน
ที่ใครๆ มำก็ต้องลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปำ ซำลำเปำนึ่ง ที่มีน้ำซุป
รสกลมกล่อมอยู่ภำยใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด
เพิ่มควำมสดชื่น จนเรียกได้ว่ำเป็นอีกหนึ่งมื้อ แห่งควำมพิเศษในสไตล์ไต้หวัน

ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ

ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

หมู่บ้ำนจิ่วเฟิ่น

วันพุธที่ 18 เมษำยน 2561

หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย

กษัตริย์กวำงสู แห่งรำชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมำกพำกันมำขุดทองที่นี่
กำรโหมขุดทองและแร่ธำตุต่ำงๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่ำงน่ำใจหำย ผู้คนพำ
กันอพยพย้ำยออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ควำมทรงจำจนกระทั่งมี กำรใช้จิ่ว
เฟิ่ น เป็ น ฉำกในกำรถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์ ทั ศ นี ย ภำพภู เ ขำที่ ส วยงำมในฉำก
ภำพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมำกให้เดินทำงมำชื่นชม จิ่วเฟิ่น จึง
กลับมำคึกคักและมีชีวิตชีวำอีกครั้ง
กลำงวัน ณ ภัตตำคำร KUNOHE กุ้งมังกร ออร์เดิร์ฟ สลัดสไตล์ญี่ปุ่น ซำชิมิรวม

(กุ้ง, หอยเซลล์, ปลำดิบ) ซอสย่ำงหอยเชลล์, ข้ำวผัดปลำเค็ม, ซี่โครงหมูย่ำง, ปลำนึ่ง
ซีอิ้ว, กุ้งทอดกรอบ, ซุปเห็ดซี่โครงหมู

อุทยำนแห่งชำติเย่หลิว
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ... อุทยำนแห่งชำติเย่หลิว อุทยำนแห่งนี้ตั้งอยู่
ทำงส่วนเหนือสุดของเกำะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล กำรเซำะ
กร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลั กษณะ ต่ ำงๆ
โดยเฉพำะหินรูปพระเศียรรำชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหิน
และลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ จนเศียรท่ำนเริ่มบำงลง และอำจจะหักลงในไม่ช้ำ

เดินทำงสู่สถำนีรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟควำมเร็วสูงเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อประหยัดเวลำของกำรเดินทำง ณ สถำนี
รถไฟไทเป Taipei Main Station มีร้ำนค้ำ ร้ำนหนังสือและร้ำนขนมของฝำกมำยมำยให้ท่ำนได้นำไปฝำกแก่คนที่รักที่เมืองไทย
สำหรับท่ำนใดมีสกุลเงินเล็กๆ หลงเหลืออยู่ ขออนุญำตแนะนำให้เลือกหำสำหรับเป็นของฝำกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่เค้ำประดิดประดอย
รำยละเอียดได้ค่อนข้ำงดี ...พร้อมทั้งแพ็คลงกล่องให้อย่ำงสวยงำมประณีต...

20.10 น.

ออกเดินทำงจำก สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน ประเทศไต้หวัน
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น.

เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ
่ ำคพืน้ ประเทศ ณ

ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ”
ด้วยภำพควำมทรงจำอันแสนพิเศษ

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

ลูกค้ำปกติ
65,900.64,900.63,900.62,900.31,200.12,700.-

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
63,900.62,900.61,900.60,900.31,200.12,700.-

64,900.63,900.62,900.61,900.31,200.12,700.-

**อัตรำค่ำบริกำร สำหรับจำนวนผูเ้ ดินทำงตำมที่กำหนด
หำกมีจำนวนไม่ครบ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเพิม่ ค่ำบริกำร เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 8,000.- **

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผู้เดินทำง

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

สมำชิกบัตรหลัก
639
629
619
602
312
482

สมำชิกบัตรเสริม
639
629
619
602
312
482

อัตรำนีร้ วม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี,
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุใน
วงเงิน 300,000 บำท
อัตรำนีไ้ ม่รวม
• ค่ำทำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%

เงื่อนไขกำรชำระเงิน “กำรจอง” กรุณำชำระมัดจำ 20,000 บำทต่อท่ำน
- ชำระยอดมัดจำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“กำรจ่ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง
กำรยกเลิก :
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่นา่ รัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,
ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรื อพยายามสร้ างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัย
เพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้ อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์ หรื อบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลกู ค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทัวร์ อื่นทดแทนหากท่านต้ องการ
• ในกรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จา่ ย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ทา่ นขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซา่ ได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ และค่าเปลี่ยน
ชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านัน้ เว้ นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋

• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ ในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซา่ แล้ ว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่ นถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรื อมีความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
• สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื ้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จา่ ย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยัน
สาหรับการออกเดินทางของทัวร์ นนๆ
ั ้ หากท่านผู้เดินทางซื ้อตัว๋ หรื อชาระค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์ นนั ้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
• บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ทา่ นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษทั ฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นหรื อสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
• สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ นตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ทา่ นสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุลา่ ช้ าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
• ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์ หรื อไม่ก็ได้ ตาม
อัธยาศัย

• ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นงั่ ได้ เอง ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้ แก่ทา่ นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ ดีที่สดุ ภายใต้ ลกั ษณะตาแหน่งที่นงั่ แบบหมูค่ ณะที่สายการบินจัดให้ มา
• บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีที่ได้ ให้ บริการแก่ทา่ นผู้เดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ ยวพักผ่อนแบบหมูค่ ณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป

• เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น

