
ก ำหนดกำรเดินทำง : 8-11,22-25 กุมภำพันธ์ / 15-18 มีนำคม / 29 มีนำคม – 1 เมษำยน / 5-8 เมษำยน 2561  

Sun Moon Lake taiwan



วันแรกของกำรเดินทำง.....
เดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้ำด้วย  สำยกำรบินไทย
04.30 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์เตอร์ C 
พบกับเจ้ำหน้ำที่บริษัทลีลำวดี - ฝ่ำยขำย ขออนุญำตสวัสดีทุกท่ำนดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร 
รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

07.10 น. ทะยำนสู่เกำะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ 
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 4 ช.ม.

11.50 น. เดินทำง... ถึง สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 



กลำงวัน... บริกำรท่ำน ณ ภัตตำคำร “โรงแรม
โนโวเทล” ออเดิร์ฟของร้ำน ไก่ผัดถั่วรำดซอส 
ปลำผัดเปรี้ยวหวำน หมูตุ๋น ผัดผักตำมฤดูกำล 

ซุปตุ๋นกับเห็ดสำรพัน ผัดเต้ำหู้ ปลำนึ่ง

วัดเหวนิหวู่ ด้ำนในจะมีเทพเจ้ำ ศำสดำขงจื้อ เทพเจ้ำแห่ง
ปัญญำ และเทพกวนอู เทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน
อ่อนขนำดใหญ่ 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้ำวัด ซึ่งลักษณะควำมเชื่อของ
ท่ีน่ี ด้วยบทบำทของกวนอู ซึ่งถูกยกให้เป็นตัวละครเอกในฝ่ำย

ธรรมะ ในเรื่องของควำมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ จงรักภักดี จึงท ำให้
มีผู้ท่ีศรัทธำกรำบไหว้ ด้วยมคีวำมเชื่อวำ่ กำรไดบ้ชูำเทพเจำ้กวนอู 
จะท ำให้ไดป้ระสบพบเจอแตค่วำมซื่อสตัย ์มีคนจงรกัภกัดตีอ่ผู้ทีบ่ชูำ
ปรำศจำกคนปองร้ำย และเชื่อว่ำจะสำมำรถฝ่ำฟัน หรือต่อสู้กับ

อุปสรรคต่ำงๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี



FLUER DE CHINE HOT SPRING หรือเทียบเท่ำ
กับโรงแรมริมทะเลสำบที่สวยที่สุด 

เชิญท่ำนรับสัมผัส “น้ ำแร่ในห้องพัก” ท่ำมกลำงหมู่ดำวสร้ำง
สุนทรียะสัมผัส (ลูกค้ำท่ำนใดต้องกำรลงไปแช่น้ ำที่สระว่ำยน้ ำ 

รบกวนเตรียมชุดว่ำยน้ ำและหมวกคลุมผมไปด้วย)

อำหำรค่ ำ บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ต์อินเตอร์หลำก หลำยด้วย
ซีฟู้ด และของหวำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเบียร์

ทำนตลอดทั้งคืน 



ล่องเรือทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสำบน้ ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่ส ำคัญใน
ไต้หวัน มีควำมยำวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอำทิตย์ ครึ่งล่ำงเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสำบแห่งนี้จะ
มีจุดส ำคัญที่ท่องเที่ยวมำกมำยมีเกำะที่เล็กที่สุดในไต้หวันอยู่ในทะเลสำบแห่งนี้ ด้วย วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่กลำง
ทะเลสำบ พำท่ำนลงเรือนมัสกำรพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมำจำกชมพูทวีป ทำนไข่ใบชำชื่อดังของที่นี้ 
ลักษณะจะคล้ำยๆกับไข่พะโล้ แต่รสชำติจะดีกว่ำ

กลำงวัน ณ ห้องอำหำรโรงแรม FLUER DE CHINE ปลำประธำนำธิบดีนึ่ง ออร์เดิร์ฟ ลูกชิ้นเนื้อกุ้งทอด 
ข้ำวผัดต้นหอมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซุปไก่ตุ่นเห็ดรวมมิตร อ้อยหน่อไม้เนื้อวัวน้ ำแดง ซอสชำแดงผัดเห็ดสำม
ชนิด ผักนึ่งใส่เข่ง ขนมหวำมและ พุดดิ้งเสำวรสเย็น

วันที่สองของกำรเดินทำง... บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



วัดจงไถฉำนซือ่ วัดแห่งนี้เป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลำย
พันห้องและได้ชื่อว่ำเป็นวัดที่ทันสมัยท่ีสุดแห่งหนึ่งในไต้หวันวัดแห่งน้ีเป็น
นิกำยเซนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจำก นครวำติกัน และโบตำ
ลำของทิเบต เม่ือท่ำนเดินทำงใกล้ถึงวัดท่ำนจะได้เห็น ควำมอลังกำร
ยิ่งใหญ่ วัดแห่งน้ีจะผลิตธูปแต่ไม่ใช้ธูปในกำรสักกำระ มกีำรเรียนทุก
รูปแบบในวัดแห่งน้ี เช่น กำรมำเป็นไกด์น ำทัวร์ กำรท ำอุตสำหกรรม 

และกำรเกษตร เป็นต้น 

น ำท่ำนเดินทำงสู ่ไทเป... ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง

ซื่อหลินไนท์มำร์เกต็ ไนท์มำร์เก็ตที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้ม
รสกับอำหำรพื้นเมืองท่ีขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้ำหู้เหม็น หำกใคร
ไม่ไดล้ิ้มลองรสชำติของเต้ำหู้เหม็น ก็ถือว่ำไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมี

เครื่องดื่มอีกชนิดท่ีมีต้นก ำเนิดท่ีไต้หวันคือ ชำนมไข่มุก ส่วนตลำดคนเดิน
ก็มีสินค้ำหลำกหลำยชนิดตั้งแต่รำคำถูกถึงรำคำปำนกลำง มีท้ังสินค้ำ
เสื้อผ้ำ รองเท้ำ เครื่องประดับ โดยท่ีรองเท้ำผ้ำใบ รองเท้ำกีฬำยี่ห้อ

ต่ำงๆจะมีรำคำถูกกว่ำเมืองไทยประมำณ 20-30%



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ บริกำรทำ่นดว้ย บุฟเฟ่ต์สกุีข้ำปอูำสกำ้
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือระดบัเทยีบเทำ่ 
โรงแรมใจกลำงกรุงไทเป ที่พร้อมมูลด้วยกำรบริกำรระดับพรีเม่ียม และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกท้ังภำยในห้องพักจำกแบรนด์ดัง และภำยนอก เช่น สปำ
สระว่ำยน้ ำกลำงแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ ตั้งอยูย่่ำนช้อปป้ิงชื่อดังของเมือง



พิพิธภัณฑ์กูก้ง (The National Palace Museum)
พิพิธภัณฑซ์ึ่งได้ชื่อว่ำ เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพธิภณัฑข์องโลก 
สถำนที่รวบรวมของล้ ำค่ำในพระรำชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่
ทั้งหมด และมีประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี สมบัติทีพ่ระรำชวงั
แห่งนี้มเีกอืบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้ำนใน ชมของล้ ำค่ำหำยำก เช่น 
หยกผักกำดขำว หยกหมูสำมชั้น หยกตรำประทับประจ ำตัวของ
กษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงำช้ำงแกะสลักสมบัติที่พระรำชวัง
กู้กง ทำงพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุกๆ 3 เดือน 

เนื่องจำกมีสมบัติมำกมำย จึงไม่สำมำรถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว 
แต่ส ำหรับชิ้นที่เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลำ 

วันที่สำมของกำรเดินทำง... บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก
รับอรุณด้วยอำหำรเช้ำของโรงแรมพร้อมรอยยิ้มจำกมัคคุเทศก์ของท่ำน

น ำท่ำนแวะซื้อ ของฝำก พำยสับปะรด ชำวไต้หวันเชื่อว่ำ "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่น ำมำซึ่ง "ควำม
รัก + ควำมส ำเร็จ + ควำมมั่งคั่งและร่ ำรวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชำวไต้หวันและชำวต่ำงชำตินิยมซ้ือกันเป็นของฝำก



บริกำรอำหำร กลำงวัน ณ  ไหปำหวัง 
ร้ำนอำหำรขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีต ำนำนควำมอร่อยมำ
ยำวนำนตั้งแต่ปี 1975 บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีนสไตล์

ไต้หวัน พระกระโดดก ำแพงสไตล์ไต้หวัน  ออเดิร์ฟไข่ปลำอูยี่
และปลำหมึก ปูนึ่งกะเทียม กุ้งนึ่งซอสXO ผัดหอยเชลล์ 
ปลิงทะเลและเอ็นหมูน้ ำแดง ซี่โครงหมูอบ กุ้งซำกูระนึ่งข้ำว

เหนียว ปลำหิมะแคนนำดำย่ำง ซุปไก่หอยเชลล์

..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นชมวิว ชั้น 89) อำคำรสูงเสียดฟ้ำ 
ควำมภำคภูมิใจของชำวไต้หวันกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งท้ังภำยนอก และ
ภำยในตัวอำคำร ต่ำงมีประวัติและควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ ทุกอย่ำงล้วน
แล้วแต่สร้ำงประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีควำมหมำยตึกไทเป

101 เคยติดอันดับเป็นอำคำรที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่ำ 500 เมตร 



วัดหลงซันซื่อ วัดหลงซันซื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำ
มำสัมผัสควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมไต้หวันแบบดังเดิม สร้ำง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยควำม
ศรัทธำในศำสนำของชำวว่ำนหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของ
ประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมที่ประณีตงดงำม

ย่ำนซีเหมินติง เป็นย่ำนถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้
อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป อำจจะเปรียบได้
เหมือนกับย่ำนสยำมสแควร์ในประเทศไทยซึ่งย่ำนซีเหมินติงนั้นจะเป็น
ศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกำหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัย
ให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่ำงมำกมำย 

ค ่ำ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร “Din Tai Fung”
ชื อดังของไต้หวัน ที ใครๆ มำก็ต้องลิ้มลอง เสี ยวหลงเปำ ซำลำเปำนึ ง 
ที มีน่้ำซุปรสกลมกลอ่มอยูภ่ำยใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิง
สด เพิ มควำมสดชื น จนเรียกได้ว่ำเป็นอีก หนึ งมื้อแห่งควำมพิเศษใน
สไตล์ไต้หวัน



GRAND HYATT TAIPEI HOTEL
หรือระดบัเทยีบเทำ่ 

โรงแรมใจกลำงกรุงไทเป ที่พร้อมมูลด้วยกำรบริกำรระดับพรีเม่ียม และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกทั้งภำยในห้องพักจำกแบรนด์ดัง และภำยนอก เช่น สปำ
สระว่ำยน้ ำกลำงแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ ตั้งอยูย่่ำนช้อปป้ิงชื่อดังของเมือง



วันที่สี่ของกำรเดินทำง...
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย
กษัตริย์กวำงสู แห่งรำชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ ำนวนมำกพำกันมำขุดทองที่นี่ 
กำรโหมขุดทองและแร่ธำตุต่ำงๆ ท ำให้จ ำนวนแร่ลดลงอย่ำงน่ำใจหำย ผู้คนพำ
กันอพยพย้ำยออกไปเหลือท้ิงไว้เพียงแต่ควำมทรงจ ำจนกระท่ังมี กำรใช้จ่ิว
เฟิ่นเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ ทัศนียภำพภูเขำที่สวยงำมในฉำก
ภำพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกให้เดินทำงมำชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึง
กลับมำคึกคักและมีชีวิตชีวำอีกครั้ง

อุทยำนแห่งชำติเย่หลิว อุทยำนแห่งนี้ตั้งอยู่ทำงส่วนเหนือสุดของเกำะ
ไต้หวัน มีลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล กำรเซำะกร่อนของน้ ำทะเลและลม
ทะเล ท ำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลักษณะต่ำง ๆ โดยเฉพำะหินรูปพระเศียร
รำชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหินและลมทะเลกัดกร่อนไป
เรื่อยๆจนเศียรท่ำนเริ่มบำงลง และอำจจะหักลงในไม่ช้ำ



กลำงวัน ณ ภัตตำคำร KUNOHE กุ้งมังกรออร์เดิร์ฟ สลัดสไตล์ญี่ปุ่น ซำชิมิรวม(กุ้ง, หอยเซลล์, ปลำดิบ) ซอสย่ำงหอย
เชลล,์ ข้ำวผัดปลำเค็ม,ซี่โครงหมูย่ำง, ปลำนึ่งซีอิ้ว, กุ้งทอดกรอบ, ซุปเห็ดซ่ีโครงหมู

อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค The National Chiang Kai-shek Memorial Hall
ชมชีวประวัติและรูปภำพประวัติศำสตร์ส ำคัญท่ีหำดูได้ยำก อนุสรณ์แห่งน้ีถูกสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นท่ีร ำลึกประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค
ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญต่อประเทศไต้หวัน

เดินทำงสู่สถำนีรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟควำมเร็วสูงเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อประหยัดเวลำของกำรเดินทำง ณ สถำนีรถไฟไทเป 
Taipei Main Station มีร้ำนค้ำ ร้ำนหนังสือและร้ำนขนมของฝำกมำยมำยให้ท่ำนได้น ำไปฝำกแก่คนท่ีรักที่เมืองไทย ส ำหรับท่ำนใดมีสกุล
เงินเล็กๆ หลงเหลืออยู่ ขออนุญำตแนะน ำให้เลือกหำส ำหรับเป็นของฝำก
เล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีน่ีเค้ำประดิดประดอยรำยละเอียดได้ค่อนข้ำงดี ...พร้อมท้ังแพค็ลงกล่องให้อย่ำงสวยงำมประณีต...

20.05 น. เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี TG 635
22.50 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ ด้วยควำมทรงจ ำอันแสนวิเศษ 

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ 
ลีลำวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด
ตั๋วBUSINESSCLASS** เพิ่มท่ำนละ (ผู้ใหญ่)

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
55,900.-
13,800.-
10,000.-
29,500.-

57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
53,900.-
13,800.-
10,000.-
29,500.-

58,900.-
57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
13,800.-
10,000.-
29,500.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเด่ียวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม)
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) 

579
569
559
549
539
499

579
569
559
549
539
499

อัตรำค่ำบริกำร

** ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป ** หำกมีจ ำนวนผู้เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 5,000.-



อัตรำนีร้วม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ

ในวงเงิน 300,000 บำท

อัตรำนีไ้มร่วม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ 

ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบตัรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday
ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกัด
ช ำระโดยเงินสด
ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี  บจก.ลลีำวด ีฮอลเิดย์ บัญชีกระแสรำยวนั ธ.กสิกรไทย  เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจำ่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนัน้ ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงินมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ มีควำมจ ำเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตรำคำ่บรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤตไิม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำ

หยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนที่ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง
กรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไมส่ะดวกในกำรเดนิทำงส ำหรับท่ำนที่ตอ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือ
หำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรอืบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะ
จัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนตอ้งกำร

• ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใชจ้่ำย 
• โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
• หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบรกิำร
• ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำไดท้ันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและ

ค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไมใ่ห้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง,
พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพิม่เติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใชจ้่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอ
ค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็น
เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เปน็กรณีพเิศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 5 
วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสยั อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, 
กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำ
ผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบใุนรำยกำรได้รวมคำ่เข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปดิท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเขำ้ชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไวใ้นเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือ
จะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพือ่ให้ทำ่นสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ทอ่งเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผดิ
ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมใหแ้ก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่
ก็ได้ตำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและ
ครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีทีสุ่ดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะที่สำยกำรบินจัดใหม้ำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ไดใ้ห้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ข้ำงตน้


