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ก ำหนดกำรเดินทำง :
ท่ำนสำมำรถก ำหนดวนัเดินทำงได้เองทุกวนั  

จุดบรรจบของวัฒนธรรมจีน และญี่ปุ่น ผสานความล ้า
สมัยแห่งเทคโนโลยี ธรรมชาติ อาหาร และผู้คนหล่อหลอมให้
ไต้หวัน กลายเป็นอีก 1 จุดมุ่งหมายที่น่าเยือนเป็นที่สุด

SMALL GROUP



04.30 น. ลีลาวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัดพบ ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี 
ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร พร้อมส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข
07.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ชม.
11.50 น. เดินทาง ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง ให้อิสระอำหำรกลำงวนัทำ่น 

DAY 1



วัดเหวินหวู่

วัดเหวินหวู่ ด้านในจะมีเทพเจ้า ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้า
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อนขนาดใหญ่ 2 ตัว 
ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งลักษณะความเชื่อของที่นี่ ด้วยบทบาทของกวนอู ซึ่งถูก
ยกให้เป็นตัวละครเอกในฝ่ายธรรมะ ในเรื่องของความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
จงรักภักดี จึงท าให้มีผู้ที่ศรัทธากราบไหว้ ด้วยมีความเชื่อว่า การได้บูชาเทพ
เจ้ากวนอู จะท าให้ได้ประสบพบเจอแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่
บูชา ปราศจากคนปองร้าย และเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับ
อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี

Wen Wu Temple 



ที่พัก
FLUER DE CHINE HOT SPRING หรือเทียบเท่า

กับโรงแรมริมทะเลสาบที่สวยที่สุด 
เชิญท่านรับสัมผัส “น้ าแร่ในห้องพัก” ท่ามกลางหมู่ดาวสร้างสุนทรียะสัมผัส (ลูกค้าท่านใด

ต้องการลงไปแช่น้ าท่ีสระว่ายน้ า รบกวนเตรียมชุดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วย)

ค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ต์อนิเตอรห์ลำกหลำยด้วยซีฟู้ด และของหวำน       
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเบียรท์ำนตลอดทั้งคืน 



DAY 2

ล่องเรอืทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่ส าคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 
33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมายมีเกาะที่
เล็กที่สุดในไต้หวันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วย วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ พาท่านลงเรือนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง
ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ทานไข่ใบชาชื่อดังของที่นี่ ลักษณะจะคล้ายๆกับไข่พะโล้ แต่รสชาติจะดีกว่า

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

SUN MOON LAKE 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไทเป... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

จากนั้นน าท่าน ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียด
ฟ้า ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน การก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และ
ภายในตัวอาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่
สร้างประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีความหมาย ตึกไทเป101เคยติด
อันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 

มื้อค่ ำ
ขอแนะน ำ “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน ที่ใครๆ มำก็ต้องลิ้มลอง 
เสี่ยวหลงเปำ ซำลำเปำนึ่ง ที่มีน้ ำซุปรสกลมกล่อมอยู่ภำยใน ปรุงรสอีกนิด
ด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด เพิ่มควำมสดชื่น จนเรียกได้ว่ำเป็นอีกหนึ่งมื้อแห่ง
ควำมพิเศษในสไตล์ไต้หวัน 

น าท่านแวะซื้อของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ท่ีน ามาซึ่ง "ความ
รัก + ความส าเร็จ + ความม่ังคั่งและร่ ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตท่ีชาวไต้หวันและชาวต่างชาติ
นิยมซื้อกันเป็นของฝาก

เที่ยง ให้อิสระอำหำรกลำงวันทำ่น 



ที่พัก

GRAND HYATT
TAIPEI HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้มรสกับอาหาร
พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไม่ได้ลิ้ม
ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมี
เครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นก าเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาด
คนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง 
มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ 
รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 
20-30%



MAOKONG GONDALA
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเมาคง น าท่านนั่ง
กระเช้าเมาคง ซึ่ง เป็นอีกหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ
เมืองไทเป ท่านจะได้พบกับความตื่นเต้น ขณะนั่งกระเช้าลอย
ฟ้าเมาคงกอนโดลาที่จะพาท่านโลดแล่นเหนือไทเป ชม
บรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และทิวทัศน์เมืองไทเปใน
มุมมองที่แตกต่างจากบนภูเขาที่เขียวขจี

กระเช้าเมาคง 

*** หมายเหตุ  ถ้าหากโปรแกรมน่ังกระเช้าเมาคงตรงกับวันจันทร์
ขออนุญาตสลับโปรแกรม เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีปิดท าการทุกวันจันทร์
เพื่อประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

DAY 3
เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



TAIPEI FISH MARKET
แหล่งรวมอำหำรทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สำมำรถเลือกซื้ออำหำรทะเล มำ
ปรุงกันสดๆ หรือจะลองทำนแบบ ซูชิ หรือ ซำชิมิ และยังมีซูชิบำร์ ที่เปิดรองรับ
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอำหำรทะเลสดๆ

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วัดซิงเทียน HSING TIAN TEMPLE หรือ Xingtian Temple 
เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมำกของไทเป สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ำกวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมซ่ือสัตย์ รวมกับเทพ 4องค์เป็นเทพผู้พิทักษ์ทั้ง 5ตำมควำมเชื่อของขงจื้อ คือ เทพ  
หลี่ต้งปิน, เทพจำงตัน, เทพหวังซ่ำน และเทพเย่เฟย เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปที่ไม่มีกำรเผำกระดำษ , ไม่มีกระถำงธูป, ไม่มีตู้บริจำค, ไม่มีกำรแสดงงิ้ว และกิจกรรมทุกอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับเงินทอง เพรำะต้องกำรเน้นให้เกิดกำรท ำสมำธิ สวนมนต์มำกที่สุด แม้ว่ำจะไม่ได้เป็นวัดเก่ำแก่ เพรำะเพิ่งสร้ำงขึ้นเมื่อ ปี 1967แต่วัดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่มีชำวไทเปเดินทำงมำ
นมัสกำรมำกที่สุด อีกไฮไลทข์องวัดนี้จะอยู่ที่ถนนหมอดู (Street of Fortune Telling) ที่อยู่ทำงเชื่อมใต้ดินหน้ำวัดข้ำมถนน Songjiang Road ซึ่งจะมีร้ำนหมอดูตั้งเรียงรำยกันมำกมำย

เที่ยง  ให้อสิระทำนอำหำรกลำงวนั ณ ตลำดปลำไทเป



พิพิธภัณฑ์กูก้ง

พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่ำ เป็น 1 
ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถำนที่รวบรวมของล้ ำค่ำในพระรำชวังกู้กง 
ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมีประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี สมบัติที่พระรำชวังแห่ง
นี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้ำนใน ชมของล้ ำค่ำหำยำก เช่น หยกผักกำดขำว หยก
หมูสำมชั้น หยกตรำประทับประจ ำตัวของกษัตริย์ เฉียนหลงฮ่องเต้ และงำช้ำง
แกะสลักสมบัติที่พระรำชวังกู้กง ทำงพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ       
3 เดือน เน่ืองจำกมีสมบัติมำกมำย จึงไม่สำมำรถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่ส ำหรับ
ชิ้นที่เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลำ 



ย่านซีเหมินติง  เป็นย่านถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่
โด่งดังในเมืองไทเป อาจจะเปรียบได้เหมือนกับย่านสยามสแควร์ในประเทศไทย
ซึ่งย่านซีเหมินติงนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น 
รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างมากมาย 



มื้อค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย “สุกี้ขำปูอลำสก้ำ” 
ลองล้ิมชิมรส...ขำปูยักษ์ ในสไตล์ชำบไูต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุกี้ยำกี้ 



ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทยีบเทำ่



อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ... อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่
ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหิน
และลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ จนเศียรท่านเริ่มบางลง และอาจจะหักลงในไม่ช้า

DAY 4
เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



หมู่บ้ำนจิ่วเฟิ่น

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย
กษัตริย์กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ 
การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพา
กันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ าจนกระทั่งมี การใช้จิ่ว
เฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึง
กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

กลางวัน ให้อิสระอำหำรกลำงวันท่ำน



อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค The National Chiang Kai-shek Memorial Hall
ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดูได้ยาก อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ร าลึกประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อประเทศไต้หวัน

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่สนามบินเพื่อประหยัดเวลาของการเดินทาง ณ 
สถานีรถไฟไทเป Taipei Main Station มีร้านค้า ร้านหนังสือและร้านขนมของฝากมายมายให้ท่านได้น าไปฝากแก่คนที่รักที่เมืองไทย 
ส าหรับท่านใดมีสกุลเงินเล็กๆ หลงเหลืออยู่ ขออนุญาตแนะน าให้เลือกหาส าหรับเป็นของฝาก
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่เค้าประดิดประดอยรายละเอียดได้ค่อนข้างดี ...พร้อมแพ็คลงกล่องให้อย่างสวยงามประณีต...

20.05 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น.เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 
ลีลาวดี ฮอลเิดย์



ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผู้เดินทำง

2 ท่ำน 4 ท่ำน 6 ท่ำน 8 ท่ำน
(รำคำตอ่ทำ่น) (รำคำตอ่ทำ่น) (รำคำตอ่ทำ่น) (รำคำตอ่ทำ่น)

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

112,900.-
111,900.-
110,900.-
109,900.-
20,000.-
11,000.-

84,900.-
83,900.-
82,900.-
81,900.-
20,000.-
11,000.-

74,900.-
73,900.-
72,900.-
71,900.-
20,000.-
11,000.-

68,900.-
67,900.-
66,900.-
65,900.-
20,000.-
11,000.-

**อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง ตำมที่ก ำหนด 
**หำกมีจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมก ำหนด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิ่มค่ำบริกำร
**อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับสมำชิก สมำชิกบัตรหลักลดท่ำนละ 2,000 สมำชิกบัตรเสริมลดท่ำนละ 1,000.-

อัตรำค่ำบริกำร

** ส ำหรับผู้เดินทำง 2-4 ท่ำน บริกำรรถตู้หลังคำสูง จ ำนวน 9 ที่นั่ง พร้อมคนขับ **
** ส ำหรับผู้เดินทำง 6-8 ท่ำน บริกำรรถบัส จ ำนวน 31 ที่นั่ง พร้อมคนขับ **



อัตรำนีร้วม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเท่ียว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรตำมรำยกำรที่ไดร้ะบุไว้
• มัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บำท

อัตรำนีไ้ม่รวม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ 20,000 บำทต่อท่ำน
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดติ 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

“กำรจ่ำยสว่นที่เหลือ” 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/


หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น,
หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือต๋ัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่
ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


