
ความสุขในยามนอน ความสุขในยามกิน

“ด้วยลีลา...ที่เป็นตัวคุณ”“Taiwan Premium”

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



“TAIWAN”

วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

05.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อม

ด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

07.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

11.50 น. เดินทาง... ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



มื้อเท่ียง 

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) ท ห า ร ผ่ า น ศึ ก ที่ ไ ด้ ส ร้ า ง

ภาพวาดที่ ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของภูมิ ทั ศน์ทาง

วัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวา

จากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่

บ้านอีกหลายๆ 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 บริการอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม

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... เมืองหลวงแห่งไต้หวัน..

น าท่านแวะซื้อ ของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ท่ี

น ามาซ่ึง "ความรัก + ความส าเร็จ + ความม่ังคั่งและร่ ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตท่ี

ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก

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 ที่ใครๆมาก็ต้องลิ้มลอง 

เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปานึ่ง ที่มีน้ าซุปรสกลมกล่อมอยู่

ภายใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด 

เพิ่มความสดชื่น จนเรียกได้ว่าเป็นอีก หนึ่งมื้อ

แห่งความพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทยีบเทา่



วันที่สาม ... 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 าตัวของกษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักสมบัติที่

พระราชวังกู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุกๆ 3 เดือน 

เนื่องจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว 

แต่ส าหรับชิ้นที่เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 

บริการอาหาร เที่ยง ณ “ไหปาหวัง”

ร้านอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีต านานความอร่อยมายาวนาน

ตั้งแต่ปี 1975 บริการท่านด้วยอาหารจีนสไตล์ไต้หวัน 

พระกระโดดก าแพงสไตล์ไต้หวัน ออเดิร์ฟไข่ปลาอูยี่และปลาหมึก 

ปูนึ่งกระเทียม กุ้งนึ่งซอสXO ผัดหอยเชลล์ กุ้งซากูระนึ่งข้าวเหนียว 

ซี่โครงหมูอบ ปลิงทะเลและเอ็นหมูน้ าแดง



วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุ

กว่ า  240 ปี  ถู กสร้ า งขึ้ น ในปี  ค .ศ .1738 ใ นช่ ว ง

สงครามโลกครั้งที่2 วัดหลงซันซือ ถูกทิ้งระเบิดจนพระ

อุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระ

โพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความ 

เสียหายเลยยิ่งท าให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆ

ในทุกวัน

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหารทะเล

แหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สามารถเลือกซื้ออาหารทะเล  

มาปรุงกันสดๆ หรือจะลองทานแบบ ซูชิ หรือ ซาชิมิ ก็มี 

ซูชิบาร์ ที่เปิดรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ได้

เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ 

จากนั้นท่าน ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้น

ชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า ความภาคภูมิใจของชาว

ไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งท้ังภายนอก และภายในตัว

อาคาร ต่างมีประวัติและความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ทุกอย่างล้วน

แล้วแต่สร้างประกอบกับหลัก  ฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมี

ความหมาย ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูง

ที่สุดในโลก สูงกว่า 500 เมตร 



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

ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือแหล่งรวมตัวสุดฮิปของ

เหล่าวัยรุ่นไต้หวัน อัพเดตแฟชั่นสตรีทใหม่ๆ จากฝั่ง

ไต้หวัน เกาหลี จีน และญี่ปุ่นได้ที่นี่ หากท่านก าลัง

มองหาสินค้าดีราคาถูก หรือแบรนด์เนมระดับโลก 

ซีเหมินติ้งสามารถตอบโจทย์ความต้องการท่าน

ไดทุ้กประการ !

XIMENDING STREET

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

มื้อค่ าพิเศษส าหรับคนพิเศษ  

บริการท่านด้วย “สุกี้ขาปูอลาสก้า”+ ไอศกรีม Haagen-daza



ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทยีบเทา่



หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่

สมัยกษัตริย์กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุด

ทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ

หาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจ า

จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ทัศนียภาพ

ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้

เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

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 

บริการท่านด้วย “เมนูกุ้งมังกรซีฟู้ด”



20.05 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ 

ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ MITSUI OUTLET

ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และ นานาชาตไิว้

หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหาร

ชื่อดังจนถึง food court, มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite และ พื้นที่ส าหรับเด็ก เรียกได้ว่า 

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย



ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าปกติ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม

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

อัตราคา่บรกิาร



อัตรานี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุในวงเงิน   500,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
•ค่าท่าหนังสือเดินทาง
•ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, 
ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช่าระเงนิ

“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช่าระยอดมดัจา่ โดยบตัรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด
- ช่าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนา่ฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสกิรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

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



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับริการ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, 
พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วน
ใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท่างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ี
เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และ
ยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการ
ยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้ว
ต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความ
ประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุ
จ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจาก
ตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายาม
จัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


