
ก ำหนดกำรเดินทำง : วันที่ 14 – 18 เมษำยน 2561



DAY 1

05.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าท่ี บริษัทลีลาวดี 
ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน - ดูแลความพร้อมด้านเอกสารรวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.25 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 632 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

13.15 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

วันเสำร์ที่ 14 เมษำยน 2561



วัดเหวินหอู่

วัดเหวินหวู่ ด้ำนในจะมีเทพเจ้ำ ศำสดำขงจื้อ เทพเจ้ำแห่งปัญญำ และเทพกวนอู 
เทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อนขนำดใหญ่ 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้ำวัด ซึ่ง
ลักษณะควำมเชื่อของที่นี่ ด้วยบทบำทของกวนอู ซึ่งถูกยกให้เป็นตัวละครเอกในฝ่ำย
ธรรมะ ในเรื่องของควำมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ จงรักภักดี จึงท ำให้มีผู้ที่ศรัทธำกรำบไหว้ 
ด้วยมีควำมเชื่อว่ำ กำรได้บูชำเทพเจ้ำกวนอู จะท ำให้ได้ประสบพบเจอแต่ควำมซื่อสัตย์ มี
คนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชำ ปรำศจำกคนปองร้ำย และเชื่อว่ำจะสำมำรถฝ่ำฟัน หรือต่อสู้
กับอุปสรรคต่ำงๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี



ที่พัก
FLUER DE CHINE HOT SPRING หรือเทียบเท่ำ

กับโรงแรมริมทะเลสำบที่สวยที่สุด 
เชิญท่ำนรับสัมผัส “น้ ำแร่ในห้องพัก” ท่ำมกลำงหมู่ดำวสร้ำงสุนทรียะสัมผัส (ลูกค้ำท่ำนใด

ต้องกำรลงไปแช่น้ ำท่ีสระว่ำยน้ ำ รบกวนเตรียมชุดว่ำยน้ ำและหมวกคลุมผมไปด้วย)

ค่ ำ : บริกำรอำหำรทำ่นดว้ยบฟุเฟ่ตอ์นิเตอรห์ลำกหลำยดว้ยซีฟู้ด และ
ของหวำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเบยีรท์ำนตลอดทัง้คนื 



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

ล่องเรือทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสำบน้ ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและ
เป็นเขื่อนที่ส ำคัญในไต้หวัน มีควำมยำวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอำทิตย์ 
ครึ่งล่ำงเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสำบแห่งนี้จะมีจุดส ำคัญที่ท่องเที่ยวมำกมำยมีเกำะ
ท่ีเล็กที่สุดในไต้หวันอยู่ในทะเลสำบแห่งน้ีด้วย วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่กลำงทะเลสำบ พำ
ท่ำนลงเรือนมัสกำรพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมำจำกชมพูทวีป ทำนไข่ใบชำชื่อ
ดังของที่นี้ ลักษณะจะคล้ำยๆกับไข่พะโล้ แต่รสชำติจะดีกว่ำ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง
สู่ เมืองเจี้ยอี้... ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง 

กลำงวัน บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรจีน

ที่พัก Alishan House Hotel หรือเทียบเท่ำ
ค่ ำคืนนี้ ลีลำวดี ฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนพักผ่อนท่ำมกลำงธรรมชำติ อำกำศแสนบริสุทธิ์
ณ โรงแรมระดับมำตรฐำน 5 ดำวหน่ึงเดียวบนอุทยำนแห่งชำติอำลีซำน  

ค่ ำ บริกำรอำหำรท่ำน บุฟเฟต์นำนำชำติในโรงแรม

วันอำทิตย์ที่ 15 เมษำยน 2561



เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

เวลำ 04.30-06.30 น. น ำทุกท่ำน นั่งรถไฟโบรำณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็ก
โบรำณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอำไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ใน ปัจจุบันยัง
เหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทำงขึ้นไปถึง ยอดของเทือกเขำ
อำลีซำน ชมควำมงดงำม ของพระอำทิตย์ขึ้นจำกขอบฟ้ำหลังเทือกเขำที่สูง
ที่สุดในไต้หวัน มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขำที่ตั้งเป็นปรำกำรทำง
ธรรมชำติที่งดงำมเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์ จำกนั้นเดินทำงกลับ
โรงแรมที่พัก

อิสระท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย เดินชม ป่ำสน 1,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่ำน
พริ้วตำมลมอย่ำงเป็นธรรมชำติที่สวยงำมหมอกจำงๆ ในยำมเช้ำเหมำะแก่กำร 
เก็บภำพไว้ในควำมทรงจ ำอย่ำงหำที่เปรียบไม่ได้.... 

วันจันทร์ที่ 16 เมษำยน 2561
อำลีซำน
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จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ไทเป... ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง

ซื่อหลิน ไนท์มำร์เก็ต ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ลิ้มรสกับอำหำร
พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้ำหู้เหม็น หำกใครไม่ได้ลิ้มลองรสชำติ
ของเต้ำหู้เหม็น ก็ถือว่ำไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้น
ก ำเนิดที่ไต้หวันคือ ชำนมไข่มุก ส่วนตลำดคนเดินก็มีสินค้ำหลำกหลำยชนิด
ตั้งแต่รำคำถูกถึงรำคำปำนกลำง มีทั้งสินค้ำเสื้อผ้ำ รองเท้ำ เครื่องประดับ 
โดยที่รองเท้ำผ้ำใบ รองเท้ำกีฬำยี่ห้อต่ำงๆ จะมีรำคำถูกกว่ำเมืองไทย
ประมำณ 20 - 30 %

น ำท่ำนแวะซื้อ ของฝำก พำยสับปะรด ชำวไต้หวันเชื่อว่ำ "สับปะรด" เป็นผลไม้ท่ีน ำมำซึ่ง "ควำม
รัก + ควำมส ำเร็จ + ควำมม่ังคั่งและร่ ำรวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชำวไต้หวันและชำวต่ำงชำตินิยม
ซื้อกันเป็นของฝำก

Shopping Shi Lin Night Market

กลำงวัน บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรจีน



มื้อค่ ำพิเศษส ำหรับคนพิเศษ  
บริกำรทำ่นดว้ย “สุกี้ขำปอูลำสกำ้”

ลองลิ้มชิมรส...ขำปูยกัษ ์ในสไตล์ชำบไูต้หวัน ลักษณะคล้ำยสุก้ียำก้ี 
ท่ำนสำมำรถทำนเนื้อและเบียร์ได้ตลอด รวมท้ังไอศกรีม Haagen dazs มีบริกำร



ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทยีบเทำ่



พิพิธภัณฑ์กู้กง
พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่ำ เป็น 1 ใน 4 สุดยอด
พิพิธภัณฑ์ของโลก สถำนท่ีรวบรวมของล้ ำค่ำในพระรำชวังกู้กง ของปักก่ิงไว้ท่ีน่ีท้ังหมด และมี
ประวัติยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี สมบัติท่ีพระรำชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้ำนใน ชมของ
ล้ ำค่ำหำยำก เช่น หยกผักกำดขำว หยกหมูสำมชั้น หยกตรำประทับประจ ำตัวของกษัตริย์ เฉียน
หลงฮ่องเต้ และงำช้ำงแกะสลักสมบัติที่พระรำชวัง กู้กง ทำงพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนใน
ทุก ๆ 3 เดือน เน่ืองจำกมีสมบัติมำกมำย จึงไม่สำมำรถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่ส ำหรับชิ้นท่ี
เป็นไฮไลทจ์ะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกน้ันน ำท่ำนสู่ แหล่งรวมอำหำรทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ท่ีสำมำรถเลือกซื้ออำหำรทะเล 
มำปรุงกันสด ๆ หรือจะลองทำนแบบ ซูชิ หรือ ซำชิมิ ก็มีซูชิบำร์ ท่ีเปิดรองรับควำมต้องกำร

ของนักท่องเท่ียว ให้ได้เอร็ดอรอ่ยกับอำหำรทะเลสด ๆ ณ Taipei fish market 

เที่ยง มอบเงินจ ำนวน 1,000 NT เพื่อให้ทุกท่ำนได้เลือกซื้อและเต็มอิ่มกับ
อำหำรทะเลสดๆ ในหลำกหลำยสไตล์ ภำยในตลำดปลำแห่งนี้

วันอังคำรที่ 17 เมษำยน 2561



TAIPEI FISH MARKET 



ย่ำนซีเหมินติง  เป็นย่ำนถนนคนเดิน และเป็นแหล่งช้อปป้ิง ที่กิน ที่เที่ยว ที่
โด่งดังในเมืองไทเป อำจจะเปรียบได้เหมือนกับย่ำนสยำมสแควร์ในประเทศไทย
ซึ่งย่ำนซีเหมินติงนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งแฟช่ันทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกำหลี ญี่ปุ่น 
รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่ำงมำกมำย 

ตึกไทเป 101
..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นชมวิว ชั้น 89) อำคำรสูงเสียดฟ้ำ 
ควำมภำคภูมิใจของชำวไต้หวันกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งท้ังภำยนอก และ
ภำยในตัวอำคำร ต่ำงมีประวัติและควำมเป็นมำท่ีน่ำสนใจ ทุกอย่ำงล้วนแล้วแต่
สร้ำงประกอบกับหลักฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีควำมหมำยตึกไทเป 101 เคยติด
อันดับเป็นอำคำรท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงกว่ำ 500 เมตร 



มื้อค่ ำ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน 

ท่ีใครๆ มำก็ต้องลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปำ ซำลำเปำน่ึง ท่ีมีน้ ำซุป
รสกลมกล่อมอยู่ภำยใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจ๊ิกโฉ่วพร้อมขิงสด 

เพิ่มควำมสดชื่น จนเรียกได้ว่ำเป็นอีกหน่ึงม้ือ แห่งควำมพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



ที่พัก
GRAND HYATT TAIPEI HOTEL

หรือเทยีบเทำ่



หมู่บ้ำนจิ่วเฟิ่น

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย
กษัตริย์กวำงสู แห่งรำชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ ำนวนมำกพำกันมำขุดทองที่นี่ 
กำรโหมขุดทองและแร่ธำตุต่ำงๆ ท ำให้จ ำนวนแร่ลดลงอย่ำงน่ำใจหำย ผู้คนพำ
กันอพยพย้ำยออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ควำมทรงจ ำจนกระทั่งมี กำรใช้จิ่ว
เฟิ่นเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ ทัศนียภำพภูเขำที่สวยงำมในฉำก
ภำพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกให้เดินทำงมำชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึง
กลับมำคึกคักและมีชีวิตชีวำอีกครั้ง

กลำงวัน ณ ภัตตำคำร KUNOHE กุ้งมังกร ออร์เดิร์ฟ สลัดสไตล์ญี่ปุ่น ซำชิมิรวม
(กุ้ง, หอยเซลล์, ปลำดิบ) ซอสย่ำงหอยเชลล์, ข้ำวผัดปลำเค็ม, ซี่โครงหมูย่ำง, ปลำนึ่ง
ซีอิ้ว, กุ้งทอดกรอบ, ซุปเห็ดซ่ีโครงหมู

วันพุธที่ 18 เมษำยน 2561



อุทยำนแห่งชำติเยห่ลิว
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ... อุทยำนแห่งชำติเย่หลิว อุทยำนแห่งนี้ตั้งอยู่
ทำงส่วนเหนือสุดของเกำะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล กำรเซำะ
กร่อนของน้ ำทะเลและลมทะเล ท ำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลักษณะ ต่ำงๆ 
โดยเฉพำะหินรูปพระเศียรรำชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันโดนหิน
และลมทะเลกัดกร่อนไปเรื่อยๆ จนเศียรท่ำนเริ่มบำงลง และอำจจะหักลงในไม่ช้ำ



ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวด ีฮอลิเดย์

เดินทำงสู่สถำนีรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟควำมเร็วสูงเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อประหยัดเวลำของกำรเดินทำง ณ สถำนี
รถไฟไทเป Taipei Main Station มีร้ำนค้ำ ร้ำนหนังสือและร้ำนขนมของฝำกมำยมำยให้ท่ำนได้น ำไปฝำกแก่คนที่รักที่เมืองไทย 
ส ำหรับท่ำนใดมีสกุลเงินเลก็ๆ หลงเหลืออยู่ ขออนุญำตแนะน ำให้เลือกหำส ำหรับเป็นของฝำกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่เค้ำประดิดประดอย
รำยละเอียดได้ค่อนข้ำงดี ...พร้อมทั้งแพ็คลงกล่องให้อย่ำงสวยงำมประณีต...

20.10 น.
ออกเดินทำงจำก สนำมบินนำนำชำตเิถำหยวน ประเทศไตห้วัน
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่ำคพืน้ประเทศ ณ 
ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภมูิ”
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอันแสนพเิศษ 



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

65,900.-
64,900.-
63,900.-
62,900.-
31,200.-
12,700.-

63,900.-
62,900.-
61,900.-
60,900.-
31,200.-
12,700.-

64,900.-
63,900.-
62,900.-
61,900.-
31,200.-
12,700.-

**อตัรำค่ำบรกิำร ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำงตำมที่ก ำหนด 
หำกมีจ ำนวนไม่ครบ ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเพิม่ค่ำบรกิำร เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ  8,000.- **

อัตรำคำ่บริกำร

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)

639
629
619
602
312
482

639
629
619
602
312
482

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชกิ



อัตรำนีร้วม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุใน
วงเงิน 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 20,000 บำทต่อทำ่น
- ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสกิรไทย
บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยสว่นทีเ่หลอื” 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 ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคนืเงินทัง้หมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย,
ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดนิทางสว่นใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยั
เพราะบางเส้นทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของ
ผู้ ร่วมเดนิทางทา่นอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากทา่นต้องการ

• ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จา่ย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

• ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบนิเทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผู้ เดนิทาง เชน่ เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเท่ียวบนิ

• ส าหรับทา่นผู้ เดนิทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนั
ส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เดนิทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทัวร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากทา่นเห็นวา่รายการทอ่งเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของทา่น ไมว่า่จะเป็นเพราะการ
เปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั หากทา่นยืนยนัจะ
ออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใชค่วามผิดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดนิทางไปกับคณะทวัร์หรือไมก็่ได้ตาม
อธัยาศยั

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดนิทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของ
ประเทศท่ีทา่นได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


