
ก ำหนดวันเดินทำง : วันที่ 26–29 พฤษภำคม / 27-30 กรกฎำคม / 10-13 สิงหำคม  2561



04.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าที่ 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 

มื้อกลางวัน   บริการท่าน ณ ภัตตาคารโรงแรม ORHARD PARK



..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า ความ
ภาคภูมิใจของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในตัวอาคาร 
ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่สร้างประกอบกับหลัก  
ฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีความหมาย ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุด
ในโลก สูงกว่า 500 เมตร  น าท่านแวะชิม พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด” 
เป็นผลไม้ที่น ามาซึ่งความรัก + ความส าเร็จ + ความมั่งคั่งและร่ ารวย" จึงเป็นขนม
ยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซ้ือกันเป็นของฝาก

ย่านซเีหมนิตงิ  เป็นย่านถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่โด่งดังใน
เมืองไทเป อาจจะเปรียบได้เหมือนกับย่านสยามสแควร์ในประเทศไทยซึ่งย่านซีเหมินติง
นั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือก
ซื้อเลือกช้อปกันอย่างมากมาย 



บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
“สุกี้ขาปอูลาสกา้”

ลองลิ้มชิมรส...ขาปูยกัษ ์ในสไตล์ชาบูไต้หวัน ลักษณะคล้ายสุก้ียาก้ี 
ท่านสามารถทานเนื้อและเบียร์ได้ตลอด รวมท้ังไอศกรีม Haagen dazs มีบริการ



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



พิพิธภัณฑ์กู้กง

พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุด
ยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ าค่าในพระราชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่
ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติท่ีพระราชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่
ด้านใน ชมของล้ าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจ าตัว
ของกษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักสมบัติท่ีพระราชวัง กู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัด
แสดงหมุนเวียนในทุก ๆ  3 เดือน เนื่องจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั้ง
เดียว แต่ส าหรับชิ้นท่ีเป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนูเสีย่วหลงเปาอนัเลือ่งชื่อต าหรับ
ไต้หวัน ที่พิถีพิถันการท าในทกุขั้นตอน เสิร์ฟท่านด้วยเสี่ยวหลงเปาไส้ต่างๆ พร้อมเมนูอื่น ๆ ที่
ขึ้นชื่อของร้าน

วัดหลงซันซื่อ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรม
ไต้หวันแบบดังเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2281แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม



น าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งความเร็ว กับ 
รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็วกว่า 300 กม.
ต่อชั่ ว โมง เดินทางสู่  เมือง เกาสง เพียง          
2 ชั่วโมงเท่านั้น กับความสะดวกสบายภายใน
รถไฟ (การใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน 
จะไม่มีการบริการในการยกกระเป๋าขึ้นภายในตัว
รถไฟ แต่ทางรถไฟจะมีพื้นที่ส าหรับวางกระเป๋า
เดินทาง หรือท่านสามารถน ากระเป๋าเดินทางวาง
ไว้ช่องว่างระหว่างที่นั่งของตัวท่านเองได้)

KAOHSIUNG



ค่ า บริการอาหารค่ า 
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ที่พัก :

หรือเทยีบเทา่
KAOHSIUNG



เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิพิธภณัฑแ์หง่ชาตดิา้นชวีวทิยาทางทะเลและสตัวน์ า้ 
(National Museum of Marine Biology & Aquarium)

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าแห่งชาติด้านชีววิทยาทางทะเลแห่งแรกของไต้หวัน 
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 
น่านน ้าของไต้หวัน (Waters of Taiwan) ห้องส้าหรับจัดแสดงสัตว์น ้า
พื นเมืองของไต้หวันจากน่านน ้าเล็กๆ ตลอดจนแม่น ้าทั่วประเทศไปจนถึง
ท้องทะเลกว้าง, ศาลาปะการัง (Coral Kingdom Pavilion) โถงพื่อจัด
แสดงปะการังชนิดต่างๆ จากทะเลน ้าตื นจนถึงมหาสมุทรลึก มีส่วนการจัด
แสงของอุโมงค์ใต้น ้าและซากเรือจม และการแสดงแสนน่ารักจากวาฬเบลู
กา โซนที่ 3 คือ โลกใต้น ้า (World Waters Pavilion) ทั งนี ยังมีอุโมงค์ใต้
น ้าทะเลขนาดใหญ่ความจุน ้า 5,700,000 ลิตร ขนาด 16.5 x 4.85 เมตร 
ผนังท้าจากอะคริลิก
ใสและอุโมงค์ฉลาม
ยาว 80 เมตร



อาณาจกัร E-DA 
สวนสนุก E-DA Theme Park
สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของต้านานกรีกโบราณ 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
ตั งอยู่ในใจกลางอาณาจักร E-DA World หนึ่งในเอาท์เล็ทที่ใหญ่
ที่สุดในโลกบนขนาดพื นที่ประมาณ 58,000 x 3.3 ตารางเมตร
ออกแบบพื นที่ด้วยสไตล์ยุโรปทั งอาคาร 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



ที่พัก :

หรือเทยีบเทา่
KAOHSIUNG

ค่ า บริการอาหารค่ า 
STEAM HOTPOT 



เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านสู่ เจดีย์มังกรเสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กส้าคัญของเมืองเกาสง ตั งอยู่
ด้านหน้าของวัดฉือจี (Ciji Temple) มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั นตั งตระหง่านคู่กัน
และมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่โดดเด่นอยู่หน้าทางเข้าเจดีย์ เจดีย์ตั งอยู่ริมสระ
บัวหรือสระเหลียนฉือถัน สร้างขึ นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งการรักษา เซิงต้าตี ”
โดยเชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอา
สิ่งไม่ดีออกจากตัวซึ่งท้าให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาจ้านวนมากที่เดินทางมาเพื่อ
สะเดาะเคราะห์กันที่นี่ ภายในเจดีย์จะ มีบันไดวน 2 อัน ส้าหรับขึ นและลง เมื่อเดินขึ นไป
จนถึงชั นบนสุดจะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นบริเวณรอบๆ  สระบัวที่สวยงาม 
นอกจากนี ตลอดเส้นทางเดินจะมีการตกแต่งด้วยรูปปั้นและภาพวาดบอกเรื่องราว
ต่างๆ  ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าให้ได้ชมกันอีกด้วย 

จากนั นน้าท่านสู่ ศูนย์ศิลปะ Pier 2 Arts Center เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตขนาด
ใหญ่ของเมืองเกาสง ที่มีการน้าเอาย่านโกดังเก็บของเก่าริมทะเลมาปรับเปลี่ยนศูนย์ 
รวมผลงานทางด้านศิลปะที่ทั งจัดแสดงอยู่กลางแจ้งและใน โซนจัดแสดงพิเศษ มีรูป
ปั้นและผลงาน  ประติมากรรมตั งอยู่มากมายโดยรอบ ส่วนตามผนังของโกดังเก่าก็
จะมีงานกราฟิติเท่ๆอยู่ด้วย และมีร้านค้าเฟ่ตกแต่งเก๋ไก๋ พร้อมร้านขายของฝาก
มากมาย 



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ด้วยเมนบูฟุเฟต่อ์าหารจีน  

...สมควรแกเ่วลา... น าท่านเดนิทางสู ่“สนามบนินานาชาตเิกาสง”
15.20 น.
ออกเดินทางจาก สนามบนินานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วนั
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน TG 2689
17.50 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่าคพืน้ประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนพิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวดฮีอลเิดย์



ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกค้าปกติ
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

53,900.-
52,900.-
51,900.-
50,900.-
7,500.-

อัตราคา่บรกิาร ส าหรบัผู้เดนิทาง  30 ท่านขึ้นไป



อัตรานี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน   500,000 บาท

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



เงื่อนไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย
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“การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหัก 50% ของอัตราคา่บริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิาร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านทีต่อ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่าน
ต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเทา่นั้น 
เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซือ้ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกลา่วไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้
ท่านสามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหว่างการเดนิทางท าใหท้่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ทีี่สดุ
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


