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Day1
วนัพฤหสับดีท่ี 22 ตลุำคม 2563
04.30 น.  ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำน ท่ีจดุนัดพบ 
ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์เตอร ์C พบกบั เจ้ำหน้ำท่ีบริษทั
ลีลำวดี ดแูลควำมพรอ้มด้ำนเอกสำร พรอ้มส่งท่ำนเข้ำ
สู่ช่วงเวลำแห่งควำมสขุ

07.10 น.  ทะยำนสู่เกำะไต้หวนั ด้วยเท่ียวบิน TG634
พรอ้มรบับริกำรจำกมคัคเุทศกข์องบริษทัเรำ ตลอดจน
เจ้ำหน้ำท่ีจำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพกัผอ่นรำว 
4 ชม.

11.50 น.  เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน 
เกำะไต้หวนั หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และพิธีกำรทำงศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว 
เท่ียง   บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภตัตำคำร NOVOTEL HOTEL



จำกนัน้น ำท่ำนสู่ TAOYUAN 
CONFUCIUS TEMPLE วดัขงจือ้แห่ง
เมืองเถำหยวน เป็นวดัเก่ำแก่ท่ีสร้ำงขึน้มำ
ตัง้แต่ปี 1985 สร้ำงแบบสถำปัตยกรรมแบบ
จีน โดยในส่วนหลกัของวดั Dacheng Hall
ได้รบักำรออกแบบตำมตวัอย่ำงของ
พระรำชวงัจีนโบรำณ มมุสวยๆเพียบ ท่ีน่ียงั
เป็นท่ียอดฮิตของคู่รกัแห่งเมืองเถำหยวนท่ี
ชอบมำถ่ำยพรีเวดด้ิงท่ีน่ีด้วย 

TAOYUAN TEMPLE



แล้วน ำท่ำนไปสนุกสนำนกับกำรช้อปป้ิงก่อนกลับ
ประเทศไทย ตัง้แต่ชัน้ ท่ี  1-6 ยังถูกสร้ำงให้เ ป็น
ห้ำงสรรพสินค้ำ โดยสินค้ำส่วนใหญ่ของท่ีน่ีจะเป็น
สิน ค้ำแฟชัน่แบรนด์ เนมหรูหรำระดับไฮ เอนด์
อย่ำงเช่น Versace, Montblanc, Chanel, Dior ฯลฯ

จำกนัน้น ำท่ำน ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นชมวิว 
ชัน้ 89) อำคำรสูงเสียดฟ้ำ ควำมภำคภมิูใจของชำวไต้หวนั
กำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งทัง้ภำยนอกและภำยในตวัอำคำร
ต่ำงมีประวัติและควำมเป็นมำท่ีน่ำสนใจ ทุกอย่ำงล้วน
แล้วแต่สร้ำงประกอบกับหลักฮวงจุ้ ย  ทุกส่วนล้วนมี
ควำมหมำย ตึกไทเป101 เคยติดอนัดบัเป็นอำคำรท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก สงูกว่ำ 500 เมตร 

น ำท่ำนแวะซ้ือของฝำก พำยสบัปะรด ชำวไต้หวนัเช่ือว่ำ "สบัปะรด" เป็น
ผลไม้ท่ีน ำมำซ่ึง "ควำมรกั + ควำมส ำเรจ็ + ควำมมัง่คัง่และร ำ่รวย" จึง
เป็นขนมยอดฮิตท่ีชำวไต้หวนัและชำวต่ำงชำตินิยมซ้ือกนัเป็นของฝำก

T A I P E I 1 0 1



ค ำ่  บริกำรอำหำรท่ำน 
ณ ภตัตำคำร   
Din Tai Fung

ช่ือดงัของไต้หวนั
ท่ีใคร ๆ มำกต้็องล้ิมลอง เส่ียวหลงเปำ 

ซำลำเปำน่ึง ท่ีมีน ้ำซุปรสกลมกล่อมอยู่ภำยใน 
ปรงุรสอีกนิดด้วยจ๊ิกโฉ่วพร้อมขิงสด เพ่ิมควำมสดช่ืน 

จนเรียกได้ว่ำเป็นอีกหน่ึงมือ้แห่งควำมพิเศษในสไตลไ์ต้หวนั



GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมผำ่นกำรคดัเลือกมำเพ่ือรบัรองท่ำนในทุกค ำ่คืนอนัแสนพิเศษ



Day2 วนัศกุรท่ี์ 23 ตลุำคม 2563

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมือง YILAN ใช้เวลำในกำรเดินทำงจำกเมืองไทเป
ประมำณ 1 ชัว่โมง จำกนัน้น ำท่ำนเท่ียวชม ศนูยศิ์ลปะดัง้เดิมแห่งชำติ
สวรรคส์ ำหรบัคนรกัศิลปะ วฒันธรรมและวรรณคดี และท่ีน่ีถือเป็นท่ีท่ีคุณ
ต้องมำชมทุกครัง้ท่ีคณุมำยงัเมืองแห่งน้ี (รวมค่ำเข้ำชมแล้ว)

NATIONAL CENTER FOR TRADIONAL ARTS



จำกนั้นน ำ ท่ำนสู่  Yilan Lanyang Museum เ ป็นพิ พิธภัณฑ์ ท่ี
น ำเสนอภมิูปัญญำทำงวฒันธรรมของไต้หวนัได้เจ๋งมำก!! ผ่ำน
เทคนิคกำรเล่ำเร่ืองท่ีดี เข้ำใจง่ำย แม้จะไม่หวือหวำ แต่เดินชมได้
ทัง้วนัโดยไม่น่ำเบื่อ และอำคำรพิพิธภณัฑ์ออกแบบด้วยรปูทรงท่ี
ล้อกับ “เกำะเต่ำ” ซ่ึงเป็นเกำะดังท่ีอยู่นอกชำยฝัง่ของเมืองอ๋ี
หลำน ส่วนผนังด้ำนในยงัใส่ลูกเล่นด้วยกำรเอำโน๊ตเพลง The 
Four Seasons ของ Vivaldi (วิวลัดี) มำแปลงให้เป็นลำยบนผนัง  
(รวมค่ำเข้ำชมแล้ว)

YILAN LANYANG MUSEUM

เท่ียง  บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภตัตำคำร



ตัง้อยู่บริเวณหน้ำสถำนีรถไฟ Yilan หรือจะเรียกว่ำเป็น
ห้องรบัแขกของเมืองน้ีก็คงจะไม่ผิด เพรำะประติมำกรรม
น่ำรกัท่ีเหมือนหลุดออกมำจำกหนังสือกำรต์ูนในย่ำนน้ี ท ำ
ให้แขกผู้มำเยือนรบัรู้ได้ถึงควำมเป็นมิตรของเมือง และเป็น
จดุเชค็อินอย่ำงดีว่ำเรำได้เดินทำงมำถึงอ๋ีหลำนแล้ว

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไทเป ...

THE JIMMY SQUARE



ค ำ่ บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร ด้วย “สก้ีุขำปอูลำสก้ำ” 
ลองล้ิมชิมรส...ขำปยูกัษ์ ในสไตลช์ำบไูต้หวนั ลกัษณะคล้ำยสก้ีุยำก้ี 



GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมผำ่นกำรคดัเลือกมำเพ่ือรบัรองท่ำนในทกุค ำ่คืนอนัแสนพิเศษ



จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีกระเช้ำเมำคง
น ำท่ำนนัง่กระเช้ำเมำคง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่ง
ท่องเท่ียวส ำคัญของเมืองไทเป ท่ำนจะได้พบกับ
ควำมต่ืนเต้นขณะนัง่กระเช้ำลอยฟ้ำเมำคงกอนโด
ลำท่ีจะพำท่ำนโลดแล่นเหนือไทเป ชมบรรยำกำศ
ธรรมชำติอันสวยงำม และทิวทัศน์เมืองไทเปใน
มมุมองท่ีแตกต่ำงจำกบนภเูขำท่ีเขียวขจี

Day3
วนัเสำรท่ี์ 24 ตลุำคม 2563

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

MAOKONG GONDOLA



จากนัน้น าท่านสู่ วดัซิงเทียน HSING TIAN TEMPLE หรือ Xingtian
Temple เป็นหนึ่งในวดัทีม่ทีีม่ชีาวไทมานมสัการมากทีสุ่ด สรา้งขึ้นเพื่ออุทศิใหก้บั
เทพเจา้กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์ รวมกบัเทพ 4องค์เป็นเทพผูพ้ทิกั์์ทัง้ 5
ตามความเชื่อของขงจือ้ เป็นวดัเพยีงแห่งเดยีวในไทเปทีไ่ม่มกีารเผากระดา์, ไม่มี
กระถางธปู, หรอื กจิกรรมทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทอง เพราะตอ้งการเน้นใหเ้กดิ
การท าสมาธ ิสวดมนตม์ากทีสุ่ด อกีหนึ่งไฮไลทอ์ยู่ทีถ่นนหมอด ู(Street of Fortune 
Telling) ทีอ่ยู่ทางเชื่อมใตด้นิหน้าวดัขา้มถนน Songjiang Road ซึง่จะมรีา้นหมอดู
ตัง้เรยีงรายกนัมากมาย

HSING TIAN TEMPLE



TAIPEI FISH MARKET 
แหล่งรวมอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สามารถ
เลอืกซื้ออาหารทะเลมาปรุงกนัสดๆ หรอืจะลองทานแบบ ซู
ชิ ซาชิมิ หรือซูชิบาร์ ที่เปิดรองรับความต้องการของ
นกัท่องเทีย่ว ใหไ้ดเ้อรด็อรอ่ยกบัอาหารทะเลสดๆ 

อิสระอำหำรเท่ียง ให้ท่ำนได้เลือกอำหำรทะเลสด ๆ 
ตำมอธัยำศยั (มอบเงินสดมลูค่ำ 1,000 NT)



เดินทำงสู่  กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ซ่ึงได้ ช่ือว่ำ เป็น 1 ใน 4 สุดยอด
พิพิธภณัฑ์ของโลก สถำนท่ีรวบรวมของล ำ้ค่ำในพระรำชวงักู้กงของ
ปักก่ิงไว้ท่ีน่ีทัง้หมด และมีประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี สมบติัท่ี
พระรำชวงัแห่งน้ีมีเกือบ 750,000 ช้ิน ท่ีอยู่ด้ำนใน ชมของล ำ้ค่ำหำยำก 
เช่น หยกผกักำดขำว หยกหมูสำมชัน้ หยกตรำประทบัประจ ำตวัของ
กษัตริยเ์ฉียนหลงฮ่องเต้ และงำช้ำงแกะสลกัสมบติัท่ีพระรำชวงักู้กง 
ทำงพิพิธภณัฑ์ได้จดัแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ  3 เดือน เน่ืองจำกมี
สมบติัมำกมำย จึงไม่สำมำรถจดัแสดงได้ในครัง้เดียว แต่ส ำหรบัช้ินท่ี
เป็นไฮไลทจ์ะยงัคงจดัแสดงอยู่ตลอดเวลำ 

NATIONAL PALACE MUSEUM



ย่ำนซีเหมินติง
เป็นย่ำนถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปป้ิง ท่ีกิน ท่ีเท่ียว ท่ีโด่ง
ดงัในเมืองไทเป อำจจะเปรียบได้เหมือนกบัย่ำนสยำมสแควรใ์น
ประเทศไทย ซ่ึงย่ำนซีเหมินติงนัน้จะเป็นศนูยร์วมแห่งแฟชัน่ทัง้
สไตล ์ไต้หวนั เกำหลี ญ่ีปุ่ น รุ่นใหม่ทนัสมยัให้เลือกซ้ือเลือกช้อป

กนัอย่ำงมำกมำย 

ค ำ่  บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภตัตำคำร



GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมผำ่นกำรคดัเลือกมำเพ่ือรบัรองท่ำนในทุกค ำ่คืนอนัแสนพิเศษ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ ..หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่ง
เหมืองทองท่ีมี ช่ือเสียงตัง้แต่สมัยกษัตริย์กวำงสู แห่ง
รำชวงศชิ์ง มีนักขดุทองจ ำนวนมำกพำกนัมำขดุทองท่ีน่ี กำร
โหมขดุทองและแร่ธำตุต่ำงๆ ท ำให้จ ำนวนแร่ลดลงอย่ำงน่ำ
ใจหำย ผู้คนพำกันอพยพย้ำยออกไปเหลือท้ิงไว้เพียงแต่
ควำมทรงจ ำจนกระทัง่ มีกำรใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉำกในกำรถ่ำย
ท ำภำพยนตร ์ทศันียภำพภเูขำท่ีสวยงำมในฉำกภำพยนตร์
ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ ำนวนมำกให้เดินทำงมำช่ืนชม จ่ิว
เฟ่ินจึงกลบัมำคึกคกัและมีชีวิตชีวำอีกครัง้

J I U F E N

Day4

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
วนัอำทิตยท่ี์ 25 ตลุำคม 2563



อุทยำนแห่งชำติเย่หลิว อุทยำนแห่งน้ี
ตัง้อยู่ทำงส่วนเหนือสุดของเกำะไต้หวนั มี
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล กำร
เซำะกร่อนของน ้ำทะเลและลมทะเล ท ำให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลักษณะต่ำงๆ 
โดยเฉพำะหินรูปพระเ ศียรรำ ชิ นี  ซ่ึ ง มี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ณ ปัจจุบนัโดนหิน
และลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ จนเศียร
ท่ำนเร่ิมบำงลง และอำจจะหกัลงในไม่ช้ำ

YEHLIU GEOPARK

เท่ียง  บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภตัตำคำร 
HUNOHE



อนุสำวรียเ์จียงไคเชค็ สร้ำงขึ้นเพ่ือระลึกถึงรฐับุรษุท่ีย่ิงใหญ่
ในประวติัศำสตร์ไต้หวนั หำกมองดูดีๆจะพบว่ำตัวอำคำรมี
ควำมคล้ำยคลึงหอฟ้ำเทียนถำน ท่ีกรุง ปักก่ิงประเทศจีน
สถำปัตยกรรมแห่งน้ีถกูออกแบบเป็นหินอ่อนสีขำว ตวัหลงัคำท ำ
เป็น 8 เหล่ียมสีน ้ำเงินอมฟ้ำ ส่ือถึงควำมอุดมสมบูรณ์ และน ำ
โชค นอกจำกน้ีบนัไดมี 89 ชัน้ตำมอำยเุจียงไคเชค็

CHIANG KAI SHEK 
MEMORIAL HALL

จำกนัน้น ำท่ำน เดินทำงสู่สถำนีรถไฟหวัจรวด นัง่รถไฟ
ควำมเร็วสูงเดินทำงสู่สนำมบินเพ่ือประหยัดเวลำของกำร
เดินทำง ณ สถำนีรถไฟไทเป Taipei Main Station มีร้ำนค้ำ 
ร้ำนหนังสือและร้ำนขนมของฝำกมำยมำยให้ท่ำนได้น ำไปฝำก
แก่คนท่ีรกัท่ีเมืองไทย ส ำหรบัท่ำนใดมีสกลุเงินเลก็ๆ หลงเหลือ
อยู่ ขออนุญำตแนะน ำให้เลือกหำส ำหรบัเป็นของฝำกเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ท่ีน่ีเค้ำประดิดประดอยรำยละเอียดได้ค่อนข้ำงดี ...
พร้อมแพค็
ลงกล่องให้อย่ำงสวยงำมประณีต...



20.05 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่ TG 635
22.50 น. เพยีงชัว่ครู ่บนิลงสูภ่าคพืน้ประเทศ ณ 

ทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภูม ิดว้ยความทรงจ าอนัแสนวเิศ์ 



ประเภทผูเ้ดนิทาง ลกูคา้ปกติ สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสรมิ

ผูใ้หญ่
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสรมิ )
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไมม่เีตยีงเสรมิ )
พกัเดีย่วเพิม่
มตีัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด
เดนิทางตัว๋ชัน้ธุรกจิแลว้ (ผูใ้หญ่)

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
12,000.-
10,000.-
39,955.-

57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
12,000.-
10,000.-
39,955.-

58,900.-
57,900.-
56,900.-
55,900.-
12,000.-
10,000.-
39,955.-

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบั 15 ท่ำน ออกเดินทำง

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสรมิ
ผูใ้หญ่
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสรมิ )
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไมม่เีตยีงเสรมิ )
พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่)
มตีัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด
เดนิทางตัว๋ชัน้ธุรกจิแลว้ (ผูใ้หญ่) (ไดร้บัคะแนนเพิม่)

579
569
559
540
120
479
399

579
569
559
540
120
479
399



อตัรำน้ีรวม
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั โดยสายการบนิทีร่ะบุตามรายการ พรอ้มคา่ภา์สีนามบนิทุกแหง่
• คา่โรงแรมทีพ่กั 3 คนื (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง)
• คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ
• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภา์สีนามบนิทุกแหง่ทีม่,ี 
• มคัคเุทศกข์องบริ์ ทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ
• คา่ประกนัอุบตัเิหตุตลอดการเดนิทาง ในวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกั์าพยาบาลเนื่องจากอุบตัเิหตุใน
วงเงนิ 300,000 บาท

อตัรำน้ีไม่รวม
• คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง
• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ( 30 กโิลกรมัต่อทา่น )
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท ์ฯลฯ
• คา่ภา์มีลูคา่เพิม่ 7% และภา์หีกั ณ ทีจ่า่ย 3%



เง่ือนไขกำรช ำระเงิน “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า 20,000 บำทต่อท่ำน
- ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผำ่นทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระดว้ยเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ โดยสัง่จา่ยในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั
- ช าระโดยเงนิสด
- ช าระดว้ยการโอนเงนิผา่นธนาคาร  (กรณุำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชือ่บญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั ธนำคำรกสิกรไทย
บญัชีกระแสรำยวนั เลขท่ี 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดนิทาง
กำรยกเลิก : 
กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ
กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทำงบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร
กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนัท าการ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร

•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีเ่คยเดนิทางแลว้มปีระวตัคิวามประพฤตไิมน่่ารกั หรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมร่กั์าเวลา, พดูจาหยาบ
คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรอืพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทัง้น้ีเพือ่ความสุขของคณะผูเ้ดนิทางสว่นใหญ่

•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน ทัง้น้ีเพือ่ความปลอดภยัของทา่นผูเ้ดนิทางและทารกในครรภ์

•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพือ่ไปท างาน หรอืเพือ่การอื่นใดอนัมใิชก่ารท่องเทีย่ว

•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแก่ทา่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้ใหบ้ริ์ ทัฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) โดยบริ์ ทัฯ ตอ้งกราบขอ
อภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรบัท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั
•
•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแก่ทา่นทีม่เีดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ รว่มเดนิทางไปดว้ย (กรณุาแจง้ใหบ้ริ์ ทัฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรปุ
รว่มกนั) โดยบริ์ ทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั

•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแก่ทา่นทีเ่ป็นพระภกิ์ุสงฆห์รอืนกับวชในบางรายการทวัรห์รอืบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั

•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชน์ของทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไมช่ าระเงนิมดัจ าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ทา่นต่อไปทีแ่จง้ชื่อรอไว ้ทัง้น้ีเพือ่
ประโยชน์ของผูร้ว่มเดนิทางทา่นอื่น

•บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั และยนิดจีะจดัหา
คณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากทา่นตอ้งการ

•ในกรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทาง บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเงนิคา่ใชจ้า่ย 
โดย หากยกเลกิก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บรกิาร

หากยกเลกิก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราคา่บรกิาร

•ในกรณทีีท่า่นขอเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง โดยสามารถขอวซ่ีาไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าและคา่
เปลีย่นชื่อตัว๋เครือ่งบนิเทา่นัน้ เวน้แต่ตัว๋เครือ่งบนิทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อหรอืคนืตัว๋



• บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาในทุกกรณ ีหากมกีารยืน่วซ่ีาแลว้

• บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบต่อการทีท่า่นถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลสว่นตวัของทา่นผูเ้ดนิทาง เชน่ เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง, พกพา
สิง่ของผดิกฎหมาย หรอืมคีวามประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึการทีม่ไิดเ้ดนิทางเพราะเหตุภยัธรรมชาต ิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิ

• ส าหรบัทา่นผูเ้ดนิทางทีป่ระสงคจ์ะซือ้ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพิม่เตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรอืด าเนินการใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิค่าใชจ้่าย กรณุาแจง้ใหบ้ริ์ ทัฯ ทราบก่อน เพือ่ขอ
ค ายนืยนัส าหรบัการออกเดนิทางของทวัรน์ัน้ๆ หากท่านผูเ้ดนิทางซือ้ตัว๋หรอืช าระคา่ใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แล้วต่อมาทวัรน์ัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบริ์ ทัฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบส าหรบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

• บริ์ ทัฯ จะสง่ก าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากท่านเหน็วา่รายการท่องเทีย่วดงักล่าวไมต่รงตามความประสงคข์องทา่น ไมว่า่จะเป็นเพราะ
การเปลีย่นแปลงของโรงแรมทีพ่กั หรอืการปรบัเปลีย่นรายการท่องเทีย่วใด ๆ  ทา่นมสีทิธิข์อยกเลกิการเดนิทางไดเ้ป็นกรณพีเิศ์ โดยแจง้ใหบ้ริ์ ทัฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั หากท่าน
ยนืยนัจะออกเดนิทาง บริ์ ทัฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเวน้แต่ ในกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นหรอืสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยั
ธรรมชาต,ิ อุบตัเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ีเพือ่ค านึงถงึความปลอดภยั และรกั์าผลประโยชน์ของทา่นใหไ้ดม้าก
ทีส่ดุ

• สถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่ะบุในรายการไดร้วมคา่เขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วดงักล่าวปิดท าการ  บริ์ ทัฯ จะคนืเงนิค่าเขา้ชมใหแ้ก่ทา่นตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน่ัน้ ๆ หรอืจะ
สลบัปรบัเปลีย่นรายการเพือ่ใหท้า่นสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณทีีม่เีหตุล่าชา้หรอืเหตุอื่นใดเกดิขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วดงักล่าวได ้โดยมใิชค่วามผดิของ
บริ์ ทัฯ บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่เขา้ชมใหแ้ก่ทา่น

• บริ์ ทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกดิขึน้แก่ทรพัยส์นิของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรอืความประมาทจากตวันกัทอ่งเทีย่วเอง

• ของก านลัต่าง ๆ ทีบ่ริ์ ทัฯ มอบให ้( ถา้ม ี) เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงนิได ้โดยทา่นสามารถเลอืกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะรว่มเดนิทางไปกบัคณะทวัรห์รอืไมก่ไ็ด้
ตามอธัยาศยั

• ต าแหน่งทีน่ัง่บนเครือ่งบนิเป็นไปตามเงือ่นไขตัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริ์ ทัฯ  ไมส่ามารถเลอืกต าแหน่งทีน่ัง่ไดเ้อง ทัง้น้ีบริ์ ทัฯ จะพยายามจดัทีน่ัง่ใหแ้ก่ทา่นและครอบครวั
ตามความเหมาะสมใหด้ทีีส่ดุภายใตล้กั์ณะต าแหน่งทีน่ัง่แบบหมูค่ณะทีส่ายการบนิจดัใหม้า

• บริ์ ทัฯ ขอตอ้นรบัและมคีวามยนิดทีีไ่ดใ้หบ้รกิารแก่ท่านผูเ้ดนิทางทีเ่ชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริ์ ทัฯ ซึง่ประสงคจ์ะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถงึวถิชีวีติตลอดจนวฒันธรรม
ของประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางไป

• เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


