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TAIWAN EXCLUSIVE 
(KAOHSIUNG – TAIPEI)



DAY 1

04.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าท่ี บริษัทลีลาวดี 
ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน - ดูแลความพร้อมด้านเอกสารรวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

07.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

11.50 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง  บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร



น าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งความเร็ว กับ รถไฟความเร็วสูง ด้วย
ความเร็วกว่า 300 กม.ต่อชั่วโมง เดินทางสู่ เมืองเกาสง เพียง 2 ชั่วโมง
เท่านั้น กับความสะดวกสบายภายในรถไฟ (การใช้บริการรถไฟความเร็วสูง
ในไต้หวัน จะไม่มีการบริการในการยกกระเป๋าขึ้นภายในตัวรถไฟ แต่ทางรถไฟ
จะมีพื้นที่ส าหรับวางกระเป๋าเดินทาง หรือท่านสามารถน ากระเป๋าเดินทางวาง
ไว้ช่องว่างระหว่างที่น่ังของตัวท่านเองได้)

จากนั้นน าท่านชมความงามของเมืองเกาสง ผ่านหัวใจหลักของการ
ด ารงชีวิต กับ การล่องเรือในแม่น ้าอ้ายเหอ หรือ LOVE RIVER กับ
บรรยากาศยามเย็น ที่บรรดาคู่รักชาวไต้หวันที่นิยมมาดินเล่นชมความ
งามสองฝั่งแม่น้ า ปิคนิก ออกก าลังกาย หรือปั่นจักรยานชมเมือง 
เรียกได้ว่า แม่น้ าสายนี้ คือ ลมหายใจของเมืองเกาสงเลยก็ว่าได้ 



โดมแห่งแสง ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT FormosaBoulevard Station
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงานประติมากรรม
กระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่ยาวถึง 30 
เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
ด้วยแนวคิดของดิน น้ า ลม ไฟ เป็นสี แดง เหลือง น้ าเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ของเมืองเกาสง



ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ
ไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ ของ
กินเล่น อาหาร เคร่ืองดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่
ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร
ท้องถิ่นที่ท ามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า ติดทะเล

ค่ า บริการอาหารค่ า 
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ที่พัก :

หรือเทยีบเทา่



เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิพิธภณัฑแ์หง่ชาตดิา้นชวีวทิยาทางทะเลและสตัวน์้ า 
(National Museum of Marine Biology & Aquarium)

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าแห่งชาติด้านชีววิทยาทางทะเลแห่งแรกของไต้หวัน 
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 
น่านน้ าของไต้หวัน (Waters of Taiwan) ห้องส าหรับจัดแสดงสัตว์น้ า
พื้นเมืองของไต้หวันจากน่านน้ าเล็กๆ ตลอดจนแม่น้ าทั่วประเทศไปจนถึง
ท้องทะเลกว้าง, ศาลาปะการัง (Coral Kingdom Pavilion) โถงพื่อจัด
แสดงปะการังชนิดต่างๆ จากทะเลน้ าตื้นจนถึงมหาสมุทรลึก มีส่วนการจัด
แสงของอุโมงค์ใต้น้ าและซากเรือจม และการแสดงแสนน่ารักจากวาฬเบลู
กา โซนที่ 3 คือ โลกใต้น้ า (World Waters Pavilion) ทั้งนี้ยังมีอุโมงค์ใต้
น้ าทะเลขนาดใหญ่ความจุน้ า 5,700,000 ลิตร ขนาด 16.5 x 4.85 เมตร 
ผนังท าจากอะคริลิก
ใสและอุโมงค์ฉลาม
ยาว 80 เมตร



อาณาจกัร E-DA 
สวนสนุก E-DA Theme Park
สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของต านานกรีกโบราณ พบ
กับความตื่นตาตื่นใจกบัเหลา่บรรดามาสคอต E-DA ที่มารอ
ต้อนรับ พร้อมเครื่องเล่นที่จะพาคุณไปย้อนวัยเด็กสดุเรา้ใจ อาทิ 
“Upside Down” รถไฟเหาะแนวดิ่งกลางแจ้งดว้ยความสูง 55 
เมตร, “Flying Over Love Sea” เครื่องเล่นสุดหวาดเสียวความ
สูง 33 เมตร, “Extreme Limit Challenge” รถไฟเหาะครึ่งวงกลม
และรถไฟโมโนเรลที่จะว่ิงผ่านแต่ละจดุภายในสวนสนุก เป็นต้น

ห้างสรรพสนิค้า E-DA Outlet Mall
ตั้งอยู่ในใจกลางอาณาจักร E-DA World หนึ่งในเอาท์เล็ทที่ใหญ่
ที่สุดในโลกบนขนาดพื้นที่ประมาณ 58,000 x 3.3 ตารางเมตร
ออกแบบพื้นที่ด้วยสไตล์ยุโรปทัง้อาคาร ห้างที่รวมกว่า 700 แบ
รนด์ทั่วโลกเอาไว้ด้วยกัน อาทิ Calvin Klein, DKNY, Gucci, 
Polo by Ralph Lauren, TOD’s, Tommy Hilfiger และอื่นๆ อีก
มากมาย พร้อมส่วนลดสูงสุด 80% จากร้านค้าต่างประเทศทีส่่ง
ตรงถึงไต้หวัน

กลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเทีย่วชม



ค่ า บริการอาหารค่ า 
สไตล์ เทปันยากิ

ที่พัก :

85 Sky Tower Hotel
หรือเทียบเท่า

KAOHSIUNG



เช้า บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งความเร็ว กับ รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว
กว่า 300 กม.ต่อชั่วโมง เดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน เพียง 2 
ชั่วโมงเท่านั้น กับความสะดวกสบายภายในรถไฟ (การใช้บริการรถไฟความเร็วสูง
ในไต้หวัน จะไม่มีการบริการในการยกกระเป๋าขึ้นภายในตัวรถไฟ แต่ทางรถไฟจะมี
พื้นที่ส าหรับวางกระเป๋าเดินทาง หรือท่านสามารถน ากระเป๋าเดินทางวางไว้
ช่องว่างระหว่างที่น่ังของตัวท่านเองได้)

บริการอาหาร กลางวัน ณ “ไหปาหวัง”
ร้านอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีต านานความอร่อยมายาวนานตั้งแต่ปี 1975 
บริการท่านด้วยอาหารจีนสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดก าแพงสไตล์ไต้หวัน  ออ
เดิร์ฟไข่ปลาอูยี่และปลาหมึก ปูนึ่งกะเทียม กุ้งนึ่งซอสXO ผัดหอยเชลล์ 
ปลิงทะเลและเอ็นหมูน้ าแดง ซี่โครงหมูอบ กุ้งซากูระนึ่งข้าวเหนียว ปลาหิมะแคน
นาดาย่าง ซุปไก่หอยเชลล์



อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค The National Chiang Kai-
shek Memorial Hall ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่
หาดูได้ยาก อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ร าลึกประธานาธิบดี
เจียงไคเช็คซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อประเทศไต้หวัน 

น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) 
พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก 
สถานที่รวบรวมของล้ าค่าในพระราชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่
ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติที่พระราชวังแห่ง
นี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้านใน ชมของล้ าค่าหายาก เช่น หยก
ผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจ าตัวของกษัตริย์
เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลัก



บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
“สุกี้ขาปูอลาสกา้”

ลองลิ้มชิมรส...ขาปยูกัษ ์ในสไตล์ชาบูไต้หวัน ลักษณะคล้ายสุกีย้ากี ้
ท่านสามารถทานเนื้อและเบียร์ได้ตลอด รวมทั้งไอศกรีม Haagen dazs มีบริการ



ที่พัก

GRAND HYATT

TAIPEI 

HOTEL
หรือเทยีบเท่า

ซื่อหลินไนทม์ารเ์กต็ 
ไนท์มาร์ เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้มรสกับอาหาร
พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไม่ได้ลิ้ม
ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือว่า ไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมี
เครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นก าเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาด
คนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มี
ทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้า
กีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แหล่งรวมอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สามารถเลือกซื้ออาหารทะเล มา
ปรุงกันสดๆ หรือจะลองทานแบบ ซูชิ หรือ ซาชิมิ ก็มีซูชิบาร์ ที่เปิดรองรับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ 

..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า ความ
ภาคภูมิใจของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในตัว
อาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่สร้างประกอบ
กับหลัก ฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีความหมาย ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคาร
ที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 

น าท่านแวะซื้อ ของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่น ามา
ซึ่ง "ความรัก + ความส าเร็จ + ความม่ังค่ังและร่ ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตท่ีชาว
ไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก

บริการอาหารกลางวนั ภัตตาคาร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน



HUASHAN1914 CREATIVE PARK แหล่งรวม ART ตัวแม่ของไทเป แหล่งรวม
การแสดงนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อเสียงมากมายจากทั่วโลก มีทั้งนิทรรศการแบบ
ประจ าและแบบหมุนเวียน โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งร้านค้า ที่เรียกได้ว่ามีแต่
ของ แนวๆ อาร์ทๆ ในราคาท่ีจับต้องได้ ด้านในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและ
เครื่องดื่ม และที่ส าคัญในส่วนของตัวโกดังก็จะจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์หมุนเวียนกัน
ไป มุมก าแพงต้นไม้ คือเป็นมุม High light ที่สามารถจัดวาง ท่าทาง แสดงความเป็น 
ART ในตัวออกมาผ่านการบันทึกภาพ พร้อมแชร์ขึ้น SOCIAL ได้อย่างทันที...

ย่านซีเหมินติง  เป็นย่านถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่
เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป อาจจะเปรียบได้เหมือนกับย่านสยาม  
สแควร์ในประเทศไทยซึ่งย่านซีเหมินติงนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้ง
สไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกัน
อย่างมากมาย 

บริการอาหารค่ า ภัตตาคาร MALA HOTPOT
ร้านชาบูหม้อไฟสไตล์ไต้หวัน



ที่พัก

GRAND HYATT

TAIPEI 

HOTEL
หรือเทยีบเท่า



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมู่บ้านโบราญจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์      
กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหม
ขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากัน
อพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ าจนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่น
เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์
ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคัก
และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KUNOHE กุ้งมังกรออร์
เดิร์ฟ สลัดสไตล์ญี่ปุ่น ซาชิมิรวม เป็นต้นหมู่บ้านโบราณ

จิ่วเฟิ่น

น าท่านเดินทางสู่ ... อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทาง
ส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อน
ของน้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะหิน
รูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหินและลมทะเลกัด
กร่อนไปเรื่อยๆจนเศียรท่านเริ่มบางลง และอาจจะหักลงในไม่ช้า



ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวดฮีอลเิดย์

...สมควรแกเ่วลา... น าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนินานาชาตเิถาหยวน”

20.10 น.
ออกเดินทางจาก สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภาคพืน้ประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนพิเศษ 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

67,900.-
66,900.-
65,900.-
64,900.-
18,500.-
10,000.-

65,900.-
64,900.-
63,900.-
62,900.-
18,500.-
10,000.-

66,900.-
65,900.-
64,900.-
63,900.-
18,500.-
10,000.-

**อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทางตามทีก่ าหนด 
หากมจี านวนไมค่รบ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่บรกิาร เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มทา่นละ 8,000.-**

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

659
649
639
629
185
559

659
649
639
629
185
559

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาทต่อท่าน
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา
บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืน
ทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


