
ความสุขในยามนอน ความสุขในยามกิน

“ด้วยลีลา...ที่เป็นตัวคุณ”“Taiwan Premium”

ก าหนดการเดินทาง : วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 / 10-13 สิงหาคม 2561



“TAIWAN”

วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

05.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

07.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์

ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

11.50 น. เดินทาง... ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



มื้อเที่ยง 

บริการอาหารท่านที่ ORHARD PARK HOTEL

หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์

หมู่บ้านสายรุ้ง ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 

- 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวส าหรับ

ทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของ

ทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบ

เซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้

กลายเป็นแลนด์มาร์กสุดฮิต ส าหรับการท่องเที่ยว

ของมหานครไถจงไปแล้ว โดยชื่อเสียงของหมู่บ้าน

สายรุ้ ง แ ห่ ง นี้ เ ริ่ ม ต้ น ขึ้ น เ มื่ อ  ห วง หยุ ง ฝู

(HuangYung-fu) ทหารผ่านศึกทีไ่ด้สร้าภาพวาด

ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่

สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของ

ภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆ 

หลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง 



ค่ า บริการอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ภายในโรงแรม 

ที่พัก Freshfields Conference & 

Resort 

หรือเทียบเท่า

เชิญท่านรับสัมผัส “น้ าแร่ในห้องพัก” (ลูกค้าท่าน

ใดต้องการลงไปแช่น้ าที่สระว่ายน้ า รบกวนเตรียม

ชุดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วย)



“ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา” Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่

ส าคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ 

รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมายมีเกาะที่เล็กที่สุดในไต้หวันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้

ด้วย วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ พาท่านลงเรือนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมา

จากชมพูทวีป ทานไข่ใบชาชื่อดังของที่นี้ ลักษณะจะคล้ายๆกับไข่พะโล้ แต่รสชาติจะดีกว่า

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของ

โรงแรมอิงหาร

SUN MOON LAKE

วันที่สอง ... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก



วัดเหวินหวู่ ด้านในจะมีเทพเจ้า ศาสดาขงจื้อ 

เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง

ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อนขนาดใหญ่  2 

ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งลักษณะความเชื่อของ

ที่นี่ ด้วยบทบาทของกวนอู ซึ่งถูกยกให้เป็นตัว

ละครเอกในฝ่ายธรรมะ ในเรื่องของความมี

คุณธรรม ซื่อสัตย์ จงรักภักดี จึงท าให้มีผู้ที่

ศรัทธากราบไหว้ ด้วยมีความเชื่อว่า การได้บูชา

เทพเจ้ากวนอู จะท าให้ ได้ประสบพบแต่ความ

ซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคน

ปองร้าย และเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้

กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี



ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. เดินทางถึงไทเป... เมืองหลวง

แห่งไต้หวัน..

น าท่านแวะซื้อ ของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่น ามาซึง่ 

"ความรัก + ความส าเร็จ + ความมั่งคั่งและร่ ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตทีช่าวไต้หวันและ

ชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้มรสกับ

อาหารพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไม่ได้ลิ้มลองรสชาติ

ของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นก าเนิดที่

ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูก

ถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ 

รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%

“TAIWAN

”

บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร “Din Tai 

Fung” ภัตตาคารชื่อดังของไต้หวัน ที่ใครๆมาก็ต้อง

ลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปานึ่ง ที่มีน้ าซุปรสกลม

กล่อมอยู่ภายใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด 

เพิ่มความสดชื่น จนเรียกได้ว่าเป็นอีก หนึ่งมื้อแห่งความ

พิเศษในสไตล์ไต้หวัน



FULLON HOTEL TAIPEI, EAST หรือ

เทียบเท่า



วันท่ีสาม ... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรมพร้อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของท่าน

พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่ง

ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของ

ล้ าค่าในพระราชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 

5,000 ปี สมบัติที่พระราชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้านใน

ชมของล้ าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตรา

ประทับประจ าตัวของกษัตริย์ เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักสมบัติที่

พระราชวัง

กู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุกๆ 3 เดือน เนื่องจากมีสมบัติ

มากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว 

แต่ส าหรับชิ้นท่ีเป็นไฮไลทจ์ะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 

บริการอาหาร เที่ยง ณ “ไหปาหวัง”

ร้านอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีต านานความอร่อยมายาวนาน

ตั้งแต่ปี 1975 บริการท่านด้วยอาหารจีนสไตล์ไต้หวัน พระ

กระโดดก าแพงสไตล์ไต้หวัน ออเดิร์ฟไข่ปลาอูยี่และปลาหมึก ปูนึ่งกะ

เทียม กุ้งนึ่งซอสXO ผัดหอยเชลล์ ปลิงทะเลและเอ็นหมูน้ าแดง 

ซี่โครงหมูอบ กุ้งซากูระนึ่งข้าวเหนียว 



วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่

อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 วัดหลงซันซือถูกทิ้ง

ระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่

ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้าน

ในนั้นกลับไม่ได้รับความ เสียหายเลยยิ่งท าให้ผู้คน

เลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาไทเป แหล่งรวม

อาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สามารถเลือก

ซื้ออาหารทะเล มาปรุงกันสดๆ หรือจะลองทาน

แบบ ซูชิ หรือ ซาชิมิ ก็มีซูชิบาร์ ที่เปิดรองรับ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อย

กับอาหารทะเลสด ๆ 



……………............................................................................……………………………………..…...

ย่านช็อปปิ้งซีเหมินติ้ง หรือแหล่งรวมตัวสุดฮิปของ

เหล่าวัยรุ่นไต้หวัน อัพเดตแฟชั่นสตรีทใหม่ๆ จากฝั่ง

ไต้หวัน เกาหลี จีน และญี่ปุ่นได้ที่นี่ หากท่านก าลัง

มองหาสินค้าดีราคาถูก หรือแบรนด์เนมระดับโลก ซีเห

มินติ้งสามารถตอบโจทย์ความต้องการท่านได้ทุก

ประการ !

XIMENDING STREET

……………............................................................................……………………………………..…...

มื้อค่ าพิเศษส าหรับคนพิเศษ  

บริการท่านด้วย “สุกี้ขาปูอลาสก้า”+ ไอศกรีมHaagen-daza



FULLON HOTEL TAIPEI, EAST หรือ

เทียบเท่า



หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย

กษัตริย์กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ 

การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คน

พากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ าจนกระทั่งมี การใช้จิ่ว

เฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึง

กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

วันที่สี่ ... ของการเดินทาง บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก



อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุด

ของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ

กร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง

ลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะ  หินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียง

โด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหินและลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ

จนเศียรท่านเริ่มบางลง และอาจจะหักลงในไม่ช้า

“T
A
IW

A
N
”

มื้อกลางวัน พากินกุ้งมังกรซีฟู้ด



20.05 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ า

อันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย MITSUI OUTLET แหล่ง SHOPPING CENTER ที่ใหญ่

ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 

ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food court, มีกระทั่ง

ร้านหนังสือ Eslite และ พื้นที่ส าหรับเด็ก เรียกได้ว่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย



ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าปกติ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี ยวเพิ ม

49,900.-
48,900.-
47,900.-
46,900.-
8,500.-

อัตราคา่บรกิาร ส่าหรบัผู้เดนิทาง  30 ท่านขึ้นไป



อัตรานี้รวม
•ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
•ค่าโรงแรมที พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ
•ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจาก
อุบัติเหตุในวงเงิน   500,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
•ค่าท่าหนังสือเดินทาง
•ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่า
โทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%



เงื อนไขการช่าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช่าระยอดมดัจ่า โดยบตัรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย์ จ่ากัด
- ช่าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนา่ฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-
6640023)
ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสกิรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นที เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ่า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษทัฯ มีความจา่เปน็ตอ้งหัก 50% ของอัตรา
ค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที เคยเดนิทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่นา่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผูเ้ดนิทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที มีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใชก่ารท่องเที ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที มเีด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที เป็นพระภกิษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะสว่นตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธปิระโยชนข์องท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชนข์องผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มผีูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

•ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใชจ้่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผูเ้ดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซา่และคา่เปลี ยนชื อตั๋วเครื องบินเท่านั้น 
เว้นแต่ต๋ัวเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนค่าธรรมเนยีมการยื นวีซา่ในทุกกรณ ีหากมีการยื นวีซ่าแลว้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการที ท่านถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื องมาจากเหตผุลสว่นตัวของทา่นผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื อมเสยี รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดนิทางที ประสงคจ์ะซื้อต๋ัวเครื องบินภายในประเทศเพิ มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดนิทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซือ้ตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยนืยนัดังกลา่ว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการทอ่งเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการทอ่งเที ยวดังกล่าวไมต่รงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที 
พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลกิการเดินทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเปน็ยตุิ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเปน็หรอืสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อค่านงึถงึความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ไดม้ากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบใุนรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดทา่การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แกท่่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นัน้ ๆ หรือจะสลับปรบัเปลี ยนรายการเพื อให้
ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณทีี มเีหตุลา่ช้าหรอืเหตอืุ นใดเกดิขึน้ระหว่างการเดนิทางท่าให้ทา่นไม่สามารถเขา้ชมสถานที ทอ่งเที ยวดังกลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงนิค่าเข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรอืเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแกท่รัพยส์นิของทา่น อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนกัทอ่งเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหกัทอนเปน็สว่นลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถเลอืกใช้ของก่านัลดงักลา่วในขณะรว่มเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่กไ็ดต้ามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบนิเป็นไปตามเงื อนไขตัว๋เครื องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลอืกต่าแหน่งที นั งไดเ้อง ทั้งนี้บริษทัฯ จะพยายามจัดที นั งให้แกท่า่นและครอบครวัตามความเหมาะสมให้ดทีี สดุ
ภายใต้ลักษณะต่าแหนง่ที นั งแบบหมู่คณะที สายการบนิจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีที ไดใ้หบ้รกิารแกท่่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ งประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที ทา่นไดเ้ดนิทางไป

• เมื อท่านจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


