
ก ำหนดกำรเดนิทำง : 18-21, 25-28 มกรำคม// 1-4, 22-25 กุมภำพนัธ์
1-4, 15-18 มีนำคม// 29 มีนำคม – 1 เมษำยน 2561

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอน าท่านชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างงดงาม ณ อุทยานทาโรโกะ 
สัมผัสวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อันเก่าแก่ที่หมู่บ้านโบราณ รับรองอาหาร สุก้ีขาปูอลาสก้า ในสไตล์ชาบูไต้หวัน



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



พิพิธภัณฑ์กูก้ง

พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 
ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ าค่าในพระราชวังกู้กง 
ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติที่พระราชวังแห่ง
นี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่ด้านใน ชมของล้ าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยก
หมูสามชั้น หยกตราประทับประจ าตัวของกษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้าง
แกะสลักสมบัติที่พระราชวัง กู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ       
3 เดือน เนื่องจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั้งเดียว แต่ส าหรับ
ชิ้นที่เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 

มื้อกลางวัน... บริการท่าน ณ ภัตตาคาร “โนโวเทล” ออเดิร์ฟของร้าน 
ไก่ผัดถ่ัวราดซอส ปลาผัดเปรี้ยวหวาน หมูตุ๋น ผัดผักตามฤดูกาล 
ซุปตุ๋นกับเห็ดสารพัน ผัดเต้าหู้ ปลาน่ึง



อิสระให้ทุกท่านได้เดนิเล่น ณ ถนนโบราณตัน้สุย่ กับสินค้ามากมาย ทั้ง
อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ขนมเชอหลุนปิ่ง ปลาหมึก
ทอด ชีสเค้กโบราณ อาเก่ย ลูกชิ้นปลาหมึกทอด และของฝากอย่างไข่
เหล็กที่อร่อย หรือจะเลือกปั่นจกัรยานชิลล์ๆ  ริมทะเล ในบรรยากาศ
ยามเย็น เดินต่อไปอีกนิดจะพบกับจดุชมที่งดงาม พร้อมกับสะพานคู่รัก 
ท่ีนักท่องเท่ียวนิยม มาถ่ายรูปในบริเวณน้ี



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่

ค่ า : บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร



เช้า บริการอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จู๋หยาง

น าท่านออกเดินทางจาก เมืองไทเป สู่ เมืองฮวัเหลยีน โดยรถไฟความเร็วสูง HSR
(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) มุ่งสู่ที่ตั้ง อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะ ที่สวยงาม 

อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะหรอืไทลู่เ่กอ๋ 1 ใน 3 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของ
ไต้หวัน ที่ใครมาก็ต้องไม่พลาดชมสถานท่ีแห่งนี้ ที่ซ่ึงสวยงามด้วยบรรยากาศ
ธรรมชาติ ราวกับภาพวาดด้วยลวดลายหินอ่อนสลับกับสีสันของหยกทอ

ประกายเขียวอมฟ้าจางๆ น าพาท่านข้ามสะพานชมอัศจรรย์แห่งขุนเขาและสายน้ า 
รวมท้ังจุดชมวิวส าคัญๆ ที่เป็นไฮไลท์พลาดชมไม่ได้ คือ สุสานฉางชุน 

(CHANGCHUN SHIRNE) สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิสดุดีนายทหารก๊กมินตั๋ง ผู้ก่อร่าง
สร้างเส้นทางทางทาโรโกะให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกัน

น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง กลับสู่กรุงไทเป .....
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ที่พัก

หรือเทยีบเทา่

ค่ า : บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ชีหายวาน



เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านแวะชิม พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด” เป็นผลไม้ที่น ามาซึ่ง
ความรัก + ความส าเร็จ + ความมั่งคั่งและร่ ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาว
ไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซ้ือกันเป็นของฝาก

วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป คนท่ีมาท่ีนี่ล้วนมาไหว้พระขอพรให้ร่ ารวย
และโชคดี โดยมีเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมาจู่ เพื่อให้เดินทางปลอดภัยและโชคดี และองค์
พระโพธิสัตว์กวนอิม อยู่ภายในอุโมงค์วัด โดยวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นบนภูเขา และมีการ
เจาะอุโมงค์ยาวกว่าร้อยเมตร เพื่อทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งและไปสักการะองค์กวนอิมได้ 
ตรงทางเข้าวัดจะมีเสาให้หยอดเหรียญขอพรซึ่งจะน ามาซึ่งความร่ ารวยเงินทอง ถ้า
คุณท าการค้าหรือเป็นเจ้าของกิจการ



HUASHAN1914 CREATIVE PARK แหล่งรวม ART ตัวแม่ของไทเป แหล่งรวม
การแสดงนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อเสียงมากมายจากทั่วโลก มีท้ังนิทรรศการแบบ
ประจ าและแบบหมุนเวียน โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งร้านค้า ที่เรียกได้ว่ามีแต่
ของ แนวๆ อาร์ทๆ ในราคาท่ีจับต้องได้ ด้านในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและ

เครื่องดื่ม และท่ีส าคัญในส่วนของตัวโกดังก็จะจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์หมุนเวียนกัน
ไป มุมก าแพงต้นไม้ คือเป็นมุม High light ที่สามารถจัดวาง ท่าทาง แสดงความ
เป็น ART ในตัวออกมาผ่านการบันทึกภาพ พร้อมแชร์ขึ้น SOCIAL ได้อย่างทันที

...



กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน 

ที่ใครๆ มาก็ต้องลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปานึ่ง ที่มีน้ าซุป
รสกลมกล่อมอยูภ่ายใน ปรุงรสอีกนิดดว้ยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด 

เพิ่มความสดชื่น จนเรียกได้ว่าเป็นอีก หนึ่งมื้อแห่งความพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



แหล่งไอที เปิดติดกับห้าง GUANGHUA DIGITAL PLAZA รวม
อุปกรณ์ไอที ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ กล้อง และอุปกรณ์ไฮเทค
ต่าง ๆ นอกจากน้ียังมีสินค้า Creative & Innovative ใหม่ ๆ  

ย่านขายเสื้อผ้าปลีก ส่ง ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป คล้ายกับประตูน้ าบ้านเรา เสื้อผ้า
ที่นีมีหลากหลายสไตล์ คุณภาพก็ตามราคา มีท้ังของใหม่และของมือสอง 
และของน าเข้าจากเกาหลี ญี่ปุ่น นอกจากน้ียังมี กระเป๋า รองเท้า ของคุณ

ผู้ชายและคุณผู้หญิงอีกด้วย 



มื้อค่ าพเิศษส าหรบัคนพเิศษ  
บริการท่านดว้ย “สุกี้ขาปอูลาสกา้”

ลองลิ้มชิมรส...ขาปยูกัษ ์ในสไตล์ชาบูไต้หวัน ลักษณะคล้ายสุกีย้ากี ้
ท่านสามารถทานเนื้อและเบียร์ได้ตลอด รวมทั้งไอศกรีม Haagen dazs มีบริการ



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น าท่านชม หมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศ
ไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei 101 
จากการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของทหารก๊กมินตั๋ง 
นับเป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ส าคัญของประเทศ ด้วยมนต์เสน่ห์ของชีวิตที่
เรียบง่ายจากผู้คนในชุมชนเล็กๆ รายล้อมด้วย
ความเจริญของเมืองใหญ่และร้านค้าเล็กๆ



พิพิธภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาแห่งแรกในไต้หวัน มีสถาปัตยกรรม
ภายนอกของพิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบทรงเหลี่ยมแนวโมเดิร์น ตกแต่ง
ด้วยกระจกโปร่งใสรอบตัวอาคาร และหลังคาโปร่งเป็นการน าเสนอ
ถึงความรู้สึกท่ีไร้ขีดจ ากัด ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
เซรามิก เครื่องปั้นดินเผาทั้งแบบดั้งเดิมกว่า 200 ปี ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บริการด้วย บุฟเฟ่ต์ SHIN YEH



แหล่งขายสินค้าประเภทเซรามิกแนวโมเดิร์น เก๋ๆ ดีไซน์มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง 
New Taipei แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมส าหรับผู้ที่สนใจด้าน
ศิลปะเซรามิค เครื่องปั้นดินเผา เครื่องลายคราม และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ถนนเส้นนี้มีร้านค้าเซรามิก
และเครื่องป้ันต่างๆ มากกว่า 800 ร้าน มีทั้งร้านค้า

ตกแต่งทันสมัยหรือแบบย้อนยุคภายในตึกที่เรียงรายตาม
ถนน หรือร้านค้าขนาดเล็กรวมตัวกันอยู่ด้านใน สินค้ามีให้

เลือกสรรหลากหลายชนิด



ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวดฮีอลเิดย์

...สมควรแกเ่วลา... น าทา่นเดนิทางสู่ “สนามบนินานาชาตเิถาหยวน”

20.10 น.
ออกเดินทางจาก สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่าคพืน้ประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนพิเศษ 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
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
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด
ตั๋ว BUSINESS CLASS** เพิ่มท่านละ (ผู้ใหญ่) 

61,900.-
60,900.-
59,900.-
58,900.-
14,000.-
10,000.-
32,310.-

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
14,000.-
10,000.-
32,310.-

60,900.-
59,900.-
58,900.-
57,900.-
14,000.-
10,000.-
32,310.-

**อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทางตามทีก่ าหนด 
หากมจี านวนไมค่รบ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่บรกิาร เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มทา่นละ 8,000.-**

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสรมิ
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
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

599
589
579
569
140
499

599
589
579
569
140
499

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

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



เงื่อนไขการช าระเงิน “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาทต่อท่าน
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงินมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด



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 ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) 
โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้
ร่วมเดนิทางทา่นอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะ
ทวัร์อ่ืนทดแทนหากทา่นต้องการ

•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 ไม่วา่จะเป็นเพราะการ
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


