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วันที่แรกของกำรเดินทำง   เข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ

ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

04.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C 

พบกับ เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี อ านวยความสะดวกให้ทุกท่าน

07.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษทัเรา 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

11.50 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

น าท่านเดินทางสู่กรุงไทเป...

เที่ยง   บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร



หนึ่งสัญลักษณ์ของ ประเทศไต้หวัน สร้างข้ึน

ตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูนอ

ดีประธานาธิบดีเจียงไคเชก เป็นอาคาร สีขาว

ทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ าเงิน

แบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ไฮไลท์ส าคัญที่ไม่

ควรพลาดในการมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ คือพิธี

เปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่

เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน

CKSMEMORIAL HALL



NATIONAL 

PALACE 
MUSEUM

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ของไต้หวัน โดนมีโซนจัดแสดงหลัก

อยู่ในอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบ

พระราชวังจีนโบราณซึ่งมีการ

จัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุ

และศิลปะต่างๆของชาวจีน

อยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน พิพิธภัณฑ์กู้กง



มื้อค ่ำพเิศษส่ำหรบัคนพเิศษ  
บริกำรท่ำนดว้ย “สุกี้ขำปอูลำสกำ้”

ลองลิ้มชิมรส...ขำปยูกัษ ์ในสไตล์ชำบไูต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุกีย้ำกี ้
ท่ำนสำมำรถทำนเนื้อและเบียร์ได้ตลอด รวมทั้งไอศกรีม Haagen dazs มีบริกำร



GRAND

HYATT

TAIPEI
หรือเทียบเท่ำ



SI SI
NAN CUN

น่ำท่ำนชม หมู่บ้ำนโบรำณ
แห่งแรกของประเทศ
ไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองไทเป
ใกล้กับตึก Taipei 101 
จำกกำรอพยพมำต้ังถิ น
ฐำนของทหำรก๊กมินตั๋ง
นับเป็นหมู่บ้ำนแห่ง
ประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมที ส่ำคัญของ
ประเทศ ด้วยมนต์เสน่ห์
ของชีวิตที เรียบง่ำยจำก
ผู้คนในชุมชนเล็กๆ รำย
ล้อมด้วยควำมเจริญของ
เมืองใหญ่และร้ำนค้ำเล็กๆ

..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียด
ฟ้า ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก 
และภายในตัวอาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วน

แล้วแต่สร้างประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีความหมาย 
ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 

TAIPEI
101

DAY

2บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม



แหล่งรวม ART ตัวแม่ของไทเป แหล่งรวมการแสดงนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อเสียง

มากมายจากทั่วโลก มีทั้งนิทรรศการแบบประจ าและแบบหมุนเวียน โดยจะแบ่ง

ออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งร้านค้า ที่เรียกได้ว่ามีแต่ของ แนวๆ อาร์ทๆ ในราคาที่จับ

ต้องได้ ด้านในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม และที่ส าคัญในส่วนของตัว

โกดังก็จะจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์หมุนเวียนกันไป มุมก าแพงต้นไม้ คือเป็นมุม High 

light ที่สามารถจัดวาง ท่าทาง แสดงความเป็น ART ในตัวออกมาผ่านการ

บันทึกภาพ พร้อมแชร์ขึ้น SOCIAL ได้อย่างทันท.ี..

HUASHAN 

CREATIVE 

PARK

1914



แหล่งรวมอำหำรทะเลแหล่งใหญ่ที สุดในไทเป ที สำมำรถเลือกซื้ออำหำรทะเล มำปรุงกันสดๆ หรือจะ
ลองทำนแบบ ซูชิ หรือ ซำชิมิ ก็มีซูชิบำร์ ที เปิดรองรับควำมต้องกำรของนักท่องเที ยว ให้ได้
เอร็ดอร่อยกับอำหำรทะเลสด 
กลำงวัน : มอบเงิน 1,000 NT ส่ำหรับเลือกซื้ออำหำรทะเลสดๆ ตำมอัธยำศัย

TAIPEI

FISH 

MARKET



แหล่งช้อปไอทีและแกดเจ็ตเจ๋งๆ ที่ฮ็อตที่สุด ณ ตอนนี้ ซึ่ง Syntrend ได้วาง position 

ตัวเองให้เป็นครีเอทีฟปาร์คอีกด้วย ซึ่งภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซน PLAY จะมีร้าน

ส าหรับน้องๆหนูๆ ไปจนถึงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่หัวใจยังเด็ก โซน GAME, โซน Create เป็น

สินค้าอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ครีเอทผลงานต่างๆ โซน Click เป็นโซนเก่ียวกับกล้อง มีตั้งแต่

กระเป๋าใส่กล้อง อุปกรณ์กล้องต่างๆ โซน Listen ส าหรับคนที่ชอบฟังเพลง และสะสมแผ่นเพลง

ต่างๆ เรียกได้ว่า อยากได้ Gadget ตัวไหนเจ๋งๆ เตรียมลิสต์เอาไว้ได้เลย

SYNTREND

CREATIVE

PARK



ย่านการค้าแห่งใหม่ของไทเป ให้ทุกท่านสนุกกับการช้อป

ปิ้ง ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า จากแบรนด์ชั้นน าต่างๆ

ทั้งแบรนด์อินเตอร์ และ แบรนด์ของไต้หวัน รวมถึงสาย

คาเฟ่ห้ามพลาด เพราะเป็นแหล่งรวมคาเฟ่ช่ือดังต่างๆ

DAZZLING CAFE พิกัดขนมหวานสุดอร่อยด้วย

สัญลักษณ์ ผู้หญิงในชุดด า

HELLO KITTY CAFE เจ้าแมว(ผู้หญิง) สีชมพู

RILAKKUMA CAFE หมีสีน้ าตาล หน้าตาจ้ิมลิ้ม

ALICE IS COMING ร้านขนมสุดน่ารัก ที่เหมือนหลุด

เข้าไปอยู่ใน WONDERLAND

และคาเฟอ่ื่นๆ อีกมากมาย

ZHONGXIAO

DUNHUA



บริการอาหารค่ า

ภัตตาคาร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน 

ท่ีใครๆ มาก็ต้องลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปานึ่ง ท่ีมีน้ าซุป

รสกลมกล่อมอยู่ภายใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด 

เพิ่มความสดชื่น จนเรียกได้ว่าเป็นอีก หนึ่งม้ือแห่งความพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



GRAND
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มื้อเท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

JIUFENDAY

นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม

ท่านจะได้ชมบรรยากาศหมู่บ้าน

ดั้งเดิมท่ามกลางหุบเขาซ่ึงมีไฮไลท์เป็น

ถนนโบราณที่ขายของท้องถ่ิน

มากมายหลายชนิดทั้งอาหารและขนม

แบบท้องถิ่นของไต้หวันอีกมากมาย

ร้ำนอำหำรชื่อดังในจิ่วเฟิ่น

หงเจาโร่วหยวน

ไอศกรีมถั่วตัด 3. เต้าฮวยบัวลอยเผือก

หอยย่างและปลาหมึกย่าง

3
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม



PINGXI LINE

เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ทางรถไฟสาย

สั้นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคาร

บ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดีที่มีอายุ

ราว 100 กว่าปีมาแล้ว ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย 

ไฮไลท์ของการท ากิจกรรมส าหรับสถานที่

ท่องเที่ยวแห่งนี้ อิสระในการถ่ายภาพที่ระลึก

ไม่พลาดลิ้มรส ไส้กรอกย่ำงสไตล์ไต้หวัน

เมนูยอดฮิตไม่ทานถือว่าไปไม่ถึง



XIMENDING
ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียง   

มากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า 

ฮาราจูกุแห่งไทเป และยังเป็น

สถานที่ช้อปปิ้งที่รวบรวมสินค้า

มากมายทั้งสินค้าท้องถิ่น และสินค้า

แบรนด์เนมมากมายที่ให้ท่าน

ได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ร้ำนอำหำรชื่อดังในซีเหมินติง

ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหนิวเตี้ยน

Hot

Star

Chicken

Modern Toilet Prince Cheese Potatoes
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LUNGSHAN
TEMPLE

“วัดหลงซาน “ หนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเปที่มีอายุเกือบ 

300 ร้อยปี เป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน โดยมีสถาปัตยกรรม

คล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันด้วย จนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์

ไต้หวัน ท าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวของเมืองไทเป

DAY4
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม



VIGOR KOBO

ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก ที่มีชื่อเสียงขอไต้หวัน

“พายสัปรด” ด้วยรสชาติที่ หอม หวาน และเป็น

เอกลักษณ์จึงท าให้ขนมชนิดนี้กลายเป็นขนมที่มีชื่อเสียง

อย่างมากของไต้หวัน นอกจากนั้นท่านจะได้ทดลองท า

ขนมพายสัปรดด้วยตัวท่านเองอีกด้วย



มื้อกลำงวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร

“TRESORS DE LA MER” 

บริการท่านด้วยเมนู “เซตอำหำรญี่ปุ่น”

เช่น ซาซิมิ หอยนางรมสดๆ ไข่กุ้ง เนื้อกุ้ง

และอีกมากมาย



20.10 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน ประเทศไต้หวัน

โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น. เพียงช่ัวครู่ “บินลงสู่ภำคพ้ืนประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ”

ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดในไต้หวันเมื่อวันที่ 27 มค. 2016 นี้เอง 

ถือเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า 

ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบ

รนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food 

court, มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite และ พื้นที่ส าหรับเด็ก เรียกได้ว่า เหมาะ

กับทุกเพศทุกวัย

17.45 น.    ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

MITSUI OUTLET



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 )

พักเด่ียวเพิ่ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

54,900.-

53,900.-

52,900.-

51,900.-

11,000.-

10,000.-

52,900.-

51,900.-

50,900.-

49,900.-

11,000.-

10,000.-

53,900.-

52,900.-

51,900.-

50,900.-

11,000.-

10,000.-

ประเภทผู้เดินทาง 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 (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

529

519

509

499

110

429

529

519

509

499

110

429

อัตรำค่ำบริกำร

- ** ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรณีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน**

- ** กรณีออกเดินทำง ไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เพิ่มค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 บำท



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน: ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท

- ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด

- ช าระโดยเงินสด

- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่  639-1-00265-5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

กำรยกเลิก

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, 

หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง

ส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็ก

เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 

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 าหรับค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน

รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

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

ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม

ให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้

เดินทางไป

เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


