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

07.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 634 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

11.50 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



พิพิธภัณฑ์กูก้ง

พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 
ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล ้าค่าในพระราชวังกู้กง 
ของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติที่พระราชวังแห่ง
นี มีเกือบ 750,000 ชิ น ที่อยู่ด้านใน ชมของล ้าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยก
หมูสามชั น หยกตราประทับประจ้าตัวของกษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้าง
แกะสลักสมบัติที่พระราชวัง กู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหมุนเวียนในทุก ๆ       
3 เดือน เนื่องจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั งเดียว แต่ส้าหรับ
ชิ นที่เป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 

มื อกลางวัน... บริการท่าน ณ ภัตตาคาร

ช้อปปิ้ง SOGO FUXING ภายในมีมีสินค้าแบนร์เนม โดยครอบคลุมทั้งอย่างทั้ง
เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ชุดชั้นใน กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และสินค้าอื่นๆ 
อีกมากมายเข้าไว้ด้วยกัน

ค่้า : บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ 

ห้องอาหารของโรงแรม

..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า ความภาคภูมิใจ
ของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในตัวอาคาร ต่างมี
ประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่สร้างประกอบกับหลัก ฮวงจุ้ย 
ทุกส่วนล้วนมีความหมาย ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก สูง
กว่า 500 เมตร 

จากน้ันน าท่านสู่ แหล่งรวมอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ท่ีสามารถเลือกซื้ออาหาร
ทะเล มาปรุงกันสด ๆ หรือจะลองทานแบบ ซูชิ หรือ ซาชิมิ ก็มีซูชิบาร์ ที่เปิดรองรับ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ณ Taipei 
fish market 

เที่ยง อิสระอาหารมื้อกลางวัน เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อและเต็มอิ่มกับ
อาหารทะเลสด ๆ ในหลากหลายสไตล์ ภายในตลาดปลาแห่งนี้



พิพิธภัณฑ์บ่อน้ าพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Hot Spring Museum, พิพิธภัณฑ์
สไตล์วิคตอเรียและการผสมผสานกันระหว่างยุโรปกับโรมันอายุเก่าแก่นับร้อย
ปีของไต้หวัน ตัวอาคารชั้นแรกสร้างขึ้นจากอิฐสีแดงโดดเด่นสวยงามและชั้นที่
สองท ามาจากไม้กระดานตกแต่งด้วยกระจกสีโมเสกมีขนาดใหญ่ประมาณ 
2,300 ตารางเมตร และการออกแบบของพื้นที่โดยรวมมีรูปแบบเดียวกับภูเขา 
Mount Izu Hot Spring Bath ของประเทศญี่ปุ่น ภายในมีการจัดแสดง
ประวัติความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับบ่อน้ าพุร้อนและห้องอาบน้ า นอกจากนี้
ยังมีพื้นที่ของห้องสมุด สถานที่พักตากอากาศ บ่อน้ าร้อนและร้านขายของที่
ระลึกอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์บ่อน้ าพุร้อนเป่ยโถว 



อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่น ณ ถนนโบราณตั นสุ่ย กับสินค้ามากมาย ทั งอาหาร
พื นเมือง เสื อผ้า รองเท้า กระเป๋า ขนมเชอหลุนปิ่ง ปลาหมึกทอด ชีสเค้ก
โบราณ อาเก่ย ลูกชิ นปลาหมึกทอด และของฝากอย่างไข่เหล็กที่อร่อย หรือ
จะเลือกปั่นจักรยานชิลล์ๆ ริมทะเล ในบรรยากาศยามเย็น เดินต่อไปอีกนิดจะ
พบกับจุดชมที่งดงาม พร้อมกับสะพานคู่รัก ที่นักท่องเที่ยวนิยม มาถ่ายรูปใน
บริเวณนี 



ค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่าน ด้วย
HAKKAI SHABU อิ่มอร่อยกบับุฟเฟต่ช์าบ ูขึ นชื่อของไตห้วัน 
พร้อมดว้ยไอศครมีสดุพรเีมี่ยมอยา่ง Hagen-Daz 



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวางสู แห่ง
ราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีนี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้
จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ า
จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จ่ิวเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง

น้าท่านย้อนไปในช่วงเวลาของอดีตด้วยการเยี่ยมชมหมู่บ้านผิงซี จุดหมายปลายทางที่เก่าแก่และมี
เสน่ห์ ชมเมืองเก่าที่กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางส้าหรับการพักผ่อนที่แสนโรแมนติก เส้นทาง
ร้าลึกอดีต หมู่บ้านผิงซีจะมีเทศกาลโคมลอยประจา้ปี ที่คุณจะมีโอกาสเขียนความปรารถนา บนโคม
และปล่อยให้ลอยขึ นสู่ท้องฟ้า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร HI-LONG CHU SEAFOOD ด้วยเมนู กุ้งมังกร

น าท่านแวะซื้อ ของฝาก พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่น ามาซึ่ง 
"ความรัก + ความส าเร็จ + ความม่ังค่ังและร่ ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตท่ีชาวไต้หวันและ
ชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก



HUASHAN1914 CREATIVE PARK แหล่งรวม ART ตัวแม่ของไทเป แหล่งรวม
การแสดงนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อเสียงมากมายจากทั่วโลก มีทั งนิทรรศการแบบ
ประจ้าและแบบหมุนเวียน โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ทั งร้านค้า ที่เรียกได้ว่ามีแต่
ของ แนวๆ อาร์ทๆ ในราคาท่ีจับต้องได้ ด้านในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและ

เครื่องดื่ม และท่ีส้าคัญในส่วนของตัวโกดังก็จะจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์หมุนเวียนกัน
ไป มุมก้าแพงต้นไม้ คือเป็นมุม High light ที่สามารถจัดวาง ท่าทาง แสดงความ
เป็น ART ในตัวออกมาผ่านการบันทึกภาพ พร้อมแชร์ขึ น SOCIAL ได้อย่างทันที

...



ค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร MITSUI-SUSHI

ตลาดกงกวน เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของกรุงไทเป เป็น
แหล่งรวมบรรดาของกินสุดฮิตของวัยรุ่นและอาหารท้องถิ่นมากมายในราคา
ไม่แพง มีร้านอาหารทั งแบบ StreetFood ริมทาง และร้านที่ตั งอยู่ตาม
ตรอกซอกซอยอีกมากมาย อย่างเช่น ขนมปังทอดใส้กุ้ยช่าย เลื่องชื่อของ
เมืองหยีหลาน ,เกอเปา แป้งหมั่นโถวสีขาว ทานคู่กับขาหมูพะโล้และผักกาด
ดอง, เค้กหมูเลือด โดยเฉพาะที่ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่างชานมไข่มุกไต้หวัน  
ชื่อดัง ร้าน เฉิน ซาน ติ่ง อีกทั งมีร้านอาหารเอเชียหลากหลายสไตล์ อาทิ 
อาหารญี่ปุ่น ชาบูไต้หวัน และปิ้งย่าง นอกจากอาหารต่างๆแล้วนั นยังมีร้าน
เสื อผ้าแฟชั่น แหล่งรองเท้าผ้าใบแบรนด์เนมราคาถูก เครื่องส้าอาง และร้าน 
Rockland ที่ขายกระเป๋า Kanken ยอดฮิตของคนไทยให้ชอปปิ้งอย่างจุใจอีก
ด้วย



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดหลงซันซื่อ เปิดให้ท่านเข้ามาสัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรม
ไต้หวันแบบดังเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม

พิพิธภัณท์เมืองจิ๋ว เป็นพิพิธภัณท์โมเดลจิ๋วที่ว่ากันว่าดีที่สุดของไต้หวัน ที่
จัดแสดงโมเดลของเมืองและสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของโลก โดยเฉพาะจาก
ฝั่งตะวันตก เช่น พระราชวังของอังกฤษ, เมืองเวนิส, อาคารสไตล์
วิคตอเรีย รวมไปถึงฉากต่างๆในนิทาน fairytale หลายเรื่อง เช่น 
Snowwhite , Pinocchio, Alice in Wonderland และ Gulliver’s 
Travels เป็นต้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIAN SHUI LOU



Shopping Center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น 
ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบ
รนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food court, มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite 
และ พื้นที่ส าหรับเด็ก เรียกได้ว่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดใหม่ในไต้หวัน



ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวด ีฮอลิเดย์

...สมควรแกเ่วลา... น้าทา่นเดนิทางสู่ “สนามบนินานาชาตเิถาหยวน”

20.10 น.
ออกเดินทางจาก สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 635

23.05 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่าคพื นประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ้าอันแสนพิเศษ 



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราคา่บรกิารสา้หรบัจา้นวนผูเ้ดนิทาง

4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
ตั๋วชั น บิสเนส เพิ่มท่านละ 

85,900.-
84,900.-
83,900.-
82,900.-
18,500.-
28,950.-

79,900.-
78,900.-
76,900.-
75,900.-
18,500.-
28,950.-

73,900.-
72,900.-
71,900.-
70,900.-
18,500.-
28,950.-

**อัตราคา่บริการสา้หรับจ้านวนผูเ้ดนิทาง ตามที่กา้หนด 
**หากมจี้านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก้าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่ค่าบรกิาร
**อัตราคา่บรกิารสา้หรบัสมาชกิ สมาชิกบัตรหลักลดทา่นละ 2,000 สมาชิกบัตรเสรมิลดทา่นละ 1,000.-

อัตราคา่บริการ



อัตรานี รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี ไม่รวม
• ค่าท้าหนังสือเดินทาง
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช้าระเงิน “การจอง” กรุณาช้าระมัดจ้า 20,000 บาทต่อท่าน
- ช้าระยอดมดัจา้ โดยบัตรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซค ์www.leelawadee.holiday

- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ้ากัด
- ช้าระโดยเงินสด
- ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนา้ฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลเิดย ์จ้ากดั ธนาคารกสกิรไทย
บัญชกีระแสรายวนั เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช้าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิมดัจา้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทั งหมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น,
หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือต๋ัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่
ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


