LEELA

TAIWAN

EXCLUSIVE
กำหนดกำรเดินทำง

22-25 ตุลำคม 2563
จองผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้

Day1

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลำคม 2563
04.30 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ ำน ที่ จดุ นัดพบ
ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์ เตอร์ C พบกับ เจ้ำหน้ ำที่ บริษทั
ลีลำวดี ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร พร้อมส่งท่ำนเข้ำ
สู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข
07.10 น. ทะยำนสู่เกำะไต้ หวัน ด้วยเที่ ยวบิน TG634
พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษทั เรำ ตลอดจน
เจ้ำหน้ ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว
4 ชม.
11.50 น. เดิ น ทำงถึ ง สนำมบิ น นำนำชำติ เ ถำหยวน
เกำะไต้ ห วัน หลัง จำกผ่ำ นพิ ธี ก ำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง
และพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร NOVOTEL HOTEL

TAOYUAN TEMPLE
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ TAOYUAN
CONFUCIUS TEMPLE วัดขงจือ้ แห่ง
เมืองเถำหยวน เป็ นวัดเก่ำแก่ที่สร้ำงขึน้ มำ
ตัง้ แต่ปี 1985 สร้ำงแบบสถำปัตยกรรมแบบ
จีน โดยในส่วนหลักของวัด Dacheng Hall
ได้รบั กำรออกแบบตำมตัวอย่ำงของ
พระรำชวังจีนโบรำณ มุมสวยๆเพียบ ที่นี่ยงั
เป็ นที่ยอดฮิตของคู่รกั แห่งเมืองเถำหยวนที่
ชอบมำถ่ำยพรีเวดดิ้งที่นี่ด้วย

TAIPEI101
จำกนั น้ นำท่ ำน ชมวิว ณ ตึ กไทเป 101 (รวมค่ ำขึ้นชมวิว
ชัน้ 89) อำคำรสูงเสี ยดฟ้ ำ ควำมภำคภูมิใจของชำวไต้ หวัน
กำรก่อสร้ำง กำรตกแต่ งทัง้ ภำยนอกและภำยในตัวอำคำร
ต่ ำ งมี ป ระวัติ และควำมเป็ นมำที่ น่ ำสนใจ ทุ ก อย่ ำ งล้ ว น
แล้ ว แต่ ส ร้ ำ งประกอบกั บ หลั ก ฮวงจุ้ ย ทุ ก ส่ ว นล้ ว นมี
ควำมหมำย ตึกไทเป101 เคยติดอันดับเป็ นอำคำรที่สูงที่สุด
ในโลก สูงกว่ำ 500 เมตร

แล้ ว น ำท่ ำ นไปสนุ ก สนำนกับ กำรช้ อ ปปิ้ งก่ อ นกลับ
ประเทศไทย ตั ง้ แต่ ช ั น้ ที่ 1-6 ยัง ถูก สร้ ำ งให้ เ ป็ น
ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ โดยสิ น ค้ ำ ส่ ว นใหญ่ ข องที่ นี่ จะเป็ น
สิ นค้ ำแฟชั น่ แบรนด์ เ นม หรู ห รำ ระดั บ ไฮเอนด์
อย่ำงเช่น Versace, Montblanc, Chanel, Dior ฯลฯ
นำท่ำนแวะซื้อของฝำก พำยสับปะรด ชำวไต้หวันเชื่อว่ำ "สับปะรด" เป็ น
ผลไม้ที่นำมำซึ่ ง "ควำมรัก + ควำมสำเร็จ + ควำมมังคั
่ งและร
่
ำ่ รวย" จึง
เป็ นขนมยอดฮิตที่ชำวไต้หวันและชำวต่ำงชำตินิยมซื้อกันเป็ นของฝำก

คำ่ บริกำรอำหำรท่ำน
ณ ภัตตำคำร
Din Tai Fung
ชื่อดังของไต้หวัน
ที่ใคร ๆ มำก็ต้องลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปำ
ซำลำเปำนึ่ ง ที่มีน้ำซุปรสกลมกล่อมอยู่ภำยใน
ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่ วพร้อมขิงสด เพิ่มควำมสดชื่น
จนเรียกได้ว่ำเป็ นอีกหนึ่ งมือ้ แห่งควำมพิเศษในสไตล์ไต้หวัน

GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกคำ่ คืนอันแสนพิเศษ

Day2 วันศุกร์ที่ 23 ตุลำคม 2563
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

NATIONAL CENTER FOR TRADIONAL ARTS
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื อ ง YILAN ใช้ เ วลำในกำรเดิ น ทำงจำกเมื อ งไทเป
ประมำณ 1 ชัวโมง
่
จำกนัน้ นำท่ำนเที่ ยวชม ศูนย์ศิลปะดัง้ เดิมแห่งชำติ
สวรรค์สำหรับคนรักศิลปะ วัฒนธรรมและวรรณคดี และที่ นี่ถือเป็ นที่ ที่คุณ
ต้องมำชมทุกครัง้ ที่คณ
ุ มำยังเมืองแห่งนี้ (รวมค่ำเข้ำชมแล้ว)

YILAN LANYANG MUSEUM
จำกนั ้ น น ำท่ ำนสู่ Yilan Lanyang Museum เป็ นพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ที่
นำเสนอภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของไต้ หวันได้ เจ๋งมำก!! ผ่ำน
เทคนิคกำรเล่ำเรื่องที่ ดี เข้ำใจง่ำย แม้จะไม่หวือหวำ แต่เดินชมได้
ทัง้ วันโดยไม่น่ำเบื่อ และอำคำรพิพิธภัณฑ์ออกแบบด้วยรูปทรงที่
ล้ อ กับ “เกำะเต่ ำ ” ซึ่ ง เป็ นเกำะดัง ที่ อ ยู่ น อกชำยฝั ง่ ของเมื อ งอี๋
หลำน ส่ ว นผนั ง ด้ ำ นในยัง ใส่ ลูก เล่ น ด้ ว ยกำรเอำโน๊ ต เพลง The
Four Seasons ของ Vivaldi (วิวลั ดี) มำแปลงให้เป็ นลำยบนผนัง
(รวมค่ำเข้ำชมแล้ว)

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร

THE JIMMY SQUARE
ตัง้ อยู่ บ ริ เ วณหน้ ำสถำนี รถไฟ Yilan หรื อ จะเรี ย กว่ ำ เป็ น
ห้ องรับแขกของเมื องนี้ ก็คงจะไม่ ผิ ด เพรำะประติ ม ำกรรม
น่ ำรักที่ เหมือนหลุดออกมำจำกหนั งสื อกำร์ตูนในย่ำนนี้ ทำ
ให้แขกผู้มำเยือนรับรู้ได้ถึงควำมเป็ นมิตรของเมือง และเป็ น
จุดเช็คอินอย่ำงดีว่ำเรำได้เดินทำงมำถึงอี๋หลำนแล้ว

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไทเป ...

คำ่ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร ด้วย “สุกี้ขำปูอลำสก้ำ”
ลองลิ้มชิมรส...ขำปูยกั ษ์ ในสไตล์ชำบูไต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุกี้ยำกี้

GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกคำ่ คืนอันแสนพิเศษ

Day3
วันเสำร์ที่ 24 ตุลำคม 2563
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

MAOKONG GONDOLA
จำกนั น้ น ำท่ ำนเดิ นทำงสู่ สถำนี กระเช้ ำเมำคง
น ำท่ ำ นนั ง่ กระเช้ ำ เมำคง ซึ่ ง เป็ นอี ก หนึ่ งแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วส ำคัญ ของเมื อ งไทเป ท่ ำ นจะได้ พ บกับ
ควำมตื่ นเต้ นขณะนั ง่ กระเช้ ำลอยฟ้ ำเมำคงกอนโด
ลำที่ จะพำท่ ำนโลดแล่ น เหนื อไทเป ชมบรรยำกำศ
ธรรมชำติ อ ัน สวยงำม และทิ ว ทัศ น์ เ มื อ งไทเปใน
มุมมองที่แตกต่ำงจำกบนภูเขำที่เขียวขจี

HSING TIAN TEMPLE
จากนัน้ นาท่านสู่ วัดซิงเที ยน HSING TIAN TEMPLE หรือ Xingtian
Temple เป็ นหนึ่งในวัดทีม่ ที ม่ี ชี าวไทมานมัสการมากทีส่ ุด สร้างขึ้นเพื่ออุทศิ ให้กบั
เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมกับเทพ 4องค์เป็ นเทพผูพ้ ทิ กั ์์ทงั ้ 5
ตามความเชื่อของขงจือ้ เป็ นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปทีไ่ ม่มกี ารเผากระดา์, ไม่ม ี
กระถางธูป, หรือ กิจกรรมทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินทอง เพราะต้องการเน้นให้เกิด
การทาสมาธิ สวดมนต์มากทีส่ ุด อีกหนึ่งไฮไลท์อยู่ทถ่ี นนหมอดู (Street of Fortune
Telling) ทีอ่ ยู่ทางเชื่อมใต้ดนิ หน้าวัดข้ามถนน Songjiang Road ซึง่ จะมีรา้ นหมอดู
ตัง้ เรียงรายกันมากมาย

TAIPEI FISH MARKET
แหล่งรวมอาหารทะเลแหล่งใหญ่ ท่สี ุดในไทเป ที่สามารถ
เลือกซื้ออาหารทะเลมาปรุงกันสดๆ หรือจะลองทานแบบ ซู
ชิ ซาชิมิ หรือ ซู ชิบ าร์ ที่เ ปิ ดรองรับ ความต้ อ งการของ
นักท่องเทีย่ ว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ

อิสระอำหำรเที่ยง ให้ท่ำนได้เลือกอำหำรทะเลสด ๆ
ตำมอัธยำศัย (มอบเงินสดมูลค่ำ 1,000 NT)

NATIONAL PALACE MUSEUM
เดิ นทำงสู่ กู้ก ง เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ได้ ชื่ อ ว่ ำ เป็ น 1 ใน 4 สุ ด ยอด
พิพิธภัณฑ์ของโลก สถำนที่ รวบรวมของลำ้ ค่ ำในพระรำชวังกู้กงของ
ปั ก กิ่ ง ไว้ ที่ นี่ ทัง้ หมด และมี ป ระวัติ ยำวนำนกว่ ำ 5,000 ปี สมบัติ ที่
พระรำชวังแห่งนี้ มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้ำนใน ชมของลำ้ ค่ำหำยำก
เช่ น หยกผักกำดขำว หยกหมูสำมชัน้ หยกตรำประทับประจำตัวของ
กษัตริยเ์ ฉี ยนหลงฮ่ องเต้ และงำช้ ำงแกะสลักสมบัติที่พระรำชวังกู้กง
ทำงพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ไ ด้ จ ดั แสดงหมุน เวี ย นในทุ ก ๆ 3 เดื อ น เนื่ อ งจำกมี
สมบัติมำกมำย จึงไม่สำมำรถจัดแสดงได้ในครัง้ เดียว แต่สำหรับชิ้นที่
เป็ นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลำ

ย่ำนซีเหมินติง
เป็ นย่ำนถนนคนเดิน และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่โด่ง
ดังในเมืองไทเป อำจจะเปรียบได้เหมือนกับย่ำนสยำมสแควร์ใน
ประเทศไทย ซึ่งย่ำนซีเหมินติงนัน้ จะเป็ นศูนย์รวมแห่งแฟชันทั
่ ง้
สไตล์ ไต้หวัน เกำหลี ญี่ปนุ่ รุ่นใหม่ทนั สมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อป
กันอย่ำงมำกมำย

คำ่ บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร

GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกคำ่ คืนอันแสนพิเศษ

Day4

วันอำทิตย์ที่ 25 ตุลำคม 2563

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

JIUFEN

น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ . .หมู่ บ้ ำ นโบรำณจิ่ ว เฟิ่ น ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง
เหมื อ งทองที่ มี ชื่ อ เสี ย งตั ง้ แต่ ส มัย กษั ต ริ ย์ ก วำงสู แห่ ง
รำชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมำกพำกันมำขุดทองที่นี่ กำร
โหมขุดทองและแร่ธำตุต่ำงๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่ำงน่ ำ
ใจหำย ผู้ค นพำกัน อพยพย้ ำ ยออกไปเหลื อ ทิ้ ง ไว้ เ พี ย งแต่
ควำมทรงจำจนกระทัง่ มีกำรใช้จิ่วเฟิ่นเป็ นฉำกในกำรถ่ำย
ทำภำพยนตร์ ทัศนี ยภำพภูเขำที่ สวยงำมในฉำกภำพยนตร์
ได้ ดึงดูดนั กท่ องเที่ ยวจำนวนมำกให้ เดินทำงมำชื่ นชม จิ่ว
เฟิ่นจึงกลับมำคึกคักและมีชีวิตชีวำอีกครัง้

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร
HUNOHE

YEHLIU GEOPARK

อุท ยำนแห่ ง ชำติ เ ย่ ห ลิ ว อุท ยำนแห่ ง นี้
ตัง้ อยู่ทำงส่ วนเหนื อสุดของเกำะไต้ หวัน มี
ลักษณะพื้นที่ เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล กำร
เซำะกร่อนของน้ ำทะเลและลมทะเล ทำให้
เกิ ด โขดหิ น งอกเป็ นรูป ร่ ำ งลัก ษณะต่ ำ งๆ
โดยเฉพำะหิ นรู ป พระเศี ย รรำชิ นี ซึ่ งมี
ชื่ อเสี ยงโด่งดังไปทัวโลก
่
ณ ปั จจุบนั โดนหิน
และลมทะเลกัด กร่ อ นไปเรื่ อ ยๆ จนเศี ย ร
ท่ำนเริ่มบำงลง และอำจจะหักลงในไม่ช้ำ

CHIANG KAI SHEK
MEMORIAL HALL
อนุสำวรียเ์ จียงไคเช็ค สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงรัฐบุรษุ ที่ยิ่งใหญ่
ในประวัติ ศ ำสตร์ไ ต้ ห วัน หำกมองดูดี ๆ จะพบว่ ำ ตัว อำคำรมี
ควำมคล้ ำ ยคลึ ง หอฟ้ ำเที ย นถำน ที่ ก รุ ง ปั ก กิ่ งประเทศจี น
สถำปัตยกรรมแห่งนี้ ถกู ออกแบบเป็ นหินอ่อนสีขำว ตัวหลังคำทำ
เป็ น 8 เหลี่ ยมสี น้ ำเงินอมฟ้ ำ สื่ อถึ งควำมอุดมสมบูรณ์ และนำ
โชค นอกจำกนี้ บนั ไดมี 89 ชัน้ ตำมอำยุเจียงไคเช็ค
จำกนั น้ น ำท่ ำ น เดิ น ทำงสู่ส ถำนี ร ถไฟหัว จรวด นั ง่ รถไฟ
ควำมเร็ว สู ง เดิ น ทำงสู่ ส นำมบิ น เพื่ อ ประหยัด เวลำของกำร
เดินทำง ณ สถำนี รถไฟไทเป Taipei Main Station มีร้ำนค้ำ
ร้ำนหนังสื อและร้ำนขนมของฝำกมำยมำยให้ ท่ำนได้นำไปฝำก
แก่คนที่ รกั ที่ เมืองไทย สำหรับท่ ำนใดมีสกุลเงินเล็กๆ หลงเหลือ
อยู่ ขออนุ ญ ำตแนะน ำให้ เ ลื อ กหำส ำหรับ เป็ นของฝำกเล็ก ๆ
น้ อย ๆ ที่ นี่ เค้ ำ ประดิ ด ประดอยรำยละเอี ย ดได้ ค่ อ นข้ ำ งดี ...
พร้อมแพ็ค
ลงกล่องให้อย่ำงสวยงำมประณี ต...

20.05 น.
22.50 น.

เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 635
เพียงชัวครู
่ ่ บินลงสูภ่ าคพืน้ ประเทศ ณ
ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจาอันแสนวิเศ์

อัตรำค่ำบริกำรสำหรับ 15 ท่ำน ออกเดินทำง
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเี ตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่
มีต ั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)ลด
เดินทางตั ๋วชัน้ ธุรกิจแล้ว (ผูใ้ หญ่)
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเี ตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
มีต ั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)ลด
เดินทางตั ๋วชัน้ ธุรกิจแล้ว (ผูใ้ หญ่) (ได้รบั คะแนนเพิม่ )

ลูกค้าปกติ
59,900.58,900.57,900.56,900.12,000.10,000.39,955.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
57,900.56,900.55,900.54,900.12,000.10,000.39,955.สมาชิกบัตรหลัก
579
569
559
540
120
479
399

58,900.57,900.56,900.55,900.12,000.10,000.39,955.สมาชิกบัตรเสริม
579
569
559
540
120
479
399

อัตรำนี้ รวม
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ โดยสายการบินทีร่ ะบุตามรายการ พร้อมค่าภา์ีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภา์ีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี
• มัคคุเทศก์ของบริ์ทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารัก์าพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุใน
วงเงิน 300,000 บาท
อัตรำนี้ ไม่รวม
• ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภา์ีมลู ค่าเพิม่ 7% และภา์ีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

เงื่อนไขกำรชำระเงิน “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา 20,000 บำทต่อท่ำน
- ชำระยอดมัดจำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่
่ ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชือ่ บัญชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด ธนำคำรกสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ ิ ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทำงบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ ิ ในกำรคืนเงินทัง้ หมด

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีเ่ คยเดินทางแล้วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ งั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ์าเวลา, พูดจาหยาบ
คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื , หรือพยายามสร้างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทัง้ นี้เพือ่ ความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ อี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้ นี้เพือ่ ความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์

•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพือ่ ไปทางาน หรือเพือ่ การอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว
•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริ์ทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริ์ทั ฯ ต้องกราบขอ
อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่ นทีม่ เี ด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริ์ทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริ์ทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่ นทีเ่ ป็ นพระภิก์ุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจ่ องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้แก่ลกู ค้าท่านต่อไปทีแ่ จ้งชื่อรอไว้ ทัง้ นี้เพือ่
ประโยชน์ของผูร้ ว่ มเดินทางท่านอื่น
•บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้องการ
•ในกรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทาง บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักเงินค่าใช้จา่ ย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
•ในกรณีทท่ี า่ นขอเปลีย่ นตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าและค่า
เปลีย่ นชื่อตั ๋วเครือ่ งบินเท่านัน้ เว้นแต่ต ั ๋วเครือ่ งบินทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อหรือคืนตั ๋ว

• บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว
• บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการทีท่ า่ นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพา
สิง่ ของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงการทีม่ ไิ ด้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทีย่ วบิน
• สาหรับท่านผูเ้ ดินทางทีป่ ระสงค์จะซือ้ ตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิม่ เติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริ์ทั ฯ ทราบก่อน เพือ่ ขอ
คายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์นนั ้ ๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซือ้ ตั ๋วหรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นนั ้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ์ทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
• บริ์ทั ฯ จะส่งกาหนดการท่องเทีย่ ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่ นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเทีย่ วดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะ
การเปลีย่ นแปลงของโรงแรมทีพ่ กั หรือการปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพเิ ศ์ โดยแจ้งให้บริ์ทั ฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่าน
ยืนยันจะออกเดินทาง บริ์ทั ฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้ นี้เพือ่ คานึงถึงความปลอดภัย และรัก์าผลประโยชน์ของท่านให้ได้มาก
ทีส่ ดุ
• สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีร่ ะบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วดังกล่าวปิ ดทาการ บริ์ทั ฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่ นตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารของสถานทีน่ นั ้ ๆ หรือจะ
สลับปรับเปลีย่ นรายการเพือ่ ให้ทา่ นสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีทม่ี เี หตุล่าช้าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึน้ ระหว่างการเดินทางทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของ
บริ์ทั ฯ บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่ น
• บริ์ทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึน้ แก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่ วเอง
• ของกานัลต่าง ๆ ทีบ่ ริ์ทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้
ตามอัธยาศัย
• ตาแหน่งทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินเป็ นไปตามเงือ่ นไขตั ๋วเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่าง ๆ บริ์ทั ฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งทีน่ งได้
ั ่ เอง ทัง้ นี้บริ์ทั ฯ จะพยายามจัดทีน่ งให้
ั ่ แก่ทา่ นและครอบครัว
ตามความเหมาะสมให้ดที ส่ี ดุ ภายใต้ลกั ์ณะตาแหน่งทีน่ งแบบหมู
ั่
ค่ ณะทีส่ ายการบินจัดให้มา
• บริ์ทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีทไ่ี ด้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ ดินทางทีเ่ ชื่อมันในมาตรฐานของบริ
่
์ทั ฯ ซึง่ ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ ณะ และเข้าใจถึงวิถชี วี ติ ตลอดจนวัฒนธรรม
ของประเทศทีท่ า่ นได้เดินทางไป

