


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
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พิพิธภัณฑ์กู้กง

พิพิธภัณฑ์กู้กง (The National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุด
ยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้้าค่าในพระราชวังกู้กง ของปักกิ่งไว้ที่นี่
ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี สมบัติท่ีพระราชวังแห่งนี้มีเกือบ 750,000 ชิ้น ที่อยู่
ด้านใน ชมของล้้าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจ้าตัว
ของกษัตริย์เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักสมบัติท่ีพระราชวัง กู้กง ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัด
แสดงหมุนเวียนในทุก ๆ    3 เดือน เนื่องจากมีสมบัติมากมาย จึงไม่สามารถจัดแสดงได้ในครั้ง
เดียว แต่ส้าหรับชิ้นท่ีเป็นไฮไลท์จะยังคงจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา 

..ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) อาคารสูงเสียดฟ้า ความ
ภาคภูมิใจของชาวไต้หวันการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในตัวอาคาร 
ต่างมีประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่สร้างประกอบกับหลัก  
ฮวงจุ้ย ทุกส่วนล้วนมีความหมาย ตึกไทเป 101 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุด
ในโลก สูงกว่า 500 เมตร 



บริการอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
“สุกี้ขาปอูลาสกา้”

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



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านสู่ … หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย
กษัตริย์กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ้านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุด
ทองและแร่ธาตุต่างๆ ท้าให้จ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป
เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ้าจนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท้า
ภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ้านวนมาก
ให้เดินทางมาชื่นชม จ่ิวเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

หมู่บ้านโบราณ
จิ่วเฟิ่น

น้าท่านย้อนไปในช่วงเวลาของอดีตด้วยการเยี่ยมชมหมู่บ้านผิงซี จุดหมาย
ปลายทางที่เก่าแก่และมีเสน่ห์ ชมเมืองเก่าที่กลายมาเป็นจุดหมายปลายทาง
ส้าหรับการพักผ่อนที่แสนโรแมนติก เส้นทางร้าลึกอดีต หมู่บ้านผิงซีจะมี
เทศกาลโคมลอยประจ้าปี ท่ีคุณจะมีโอกาสเขียนความปรารถนา บนโคมและ
ปล่อยให้ลอยข้ึนสู่ท้องฟ้า

น้าท่านแวะชิม พายสับปะรด ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด” เป็นผลไม้ท่ีน้ามาซึ่งความ
รัก + ความส้าเร็จ + ความม่ังค่ังและร่้ารวย" จึงเป็นขนมยอดฮิตท่ีชาวไต้หวันและ
ชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561



แหล่งรวมอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดในไทเป ที่สามารถเลือก
ซื้ออาหารทะเล มาปรุงกันสดๆ หรือจะลองทานแบบ ซูชิ 
หรือ ซาชิมิ ก็มีซูชิบาร์ ที่เปิดรองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ให้ได้เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KUNOHE กุ้งมังกรออร์เดิร์ฟ 
สลัดสไตล์ญี่ปุ่น ซาชิมิรวม เป็นต้น

HUASHAN1914 CREATIVE PARK แหล่งรวม ART ตัวแม่ของไทเป แหล่งรวม
การแสดงนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อเสียงมากมายจากทั่วโลก มีทั้งนิทรรศการแบบ
ประจ้าและแบบหมุนเวียน โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งร้านค้า ที่เรียกได้ว่ามีแต่
ของ แนวๆ อาร์ทๆ ในราคาท่ีจับต้องได้ ด้านในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและ
เครื่องดื่ม และที่ส้าคัญในส่วนของตัวโกดังก็จะจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์หมุนเวียนกัน
ไป มุมก้าแพงต้นไม้ คือเป็นมุม High light ที่สามารถจัดวาง ท่าทาง แสดงความเป็น 
ART ในตัวออกมาผ่านการบันทึกภาพ พร้อมแชร์ขึ้น SOCIAL ได้อย่างทันที...



บริการอาหารมื้อค่้า
ภัตตาคาร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน 

ท่ีใครๆ มาก็ต้องลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาน่ึง ท่ีมีน้้าซุป
รสกลมกล่อมอยู่ภายใน ปรุงรสอีกนิดด้วยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด 

เพิ่มความสดชื่น จนเรียกได้ว่าเป็นอีก หน่ึงม้ือแห่งความพิเศษในสไตล์ไต้หวัน



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งความเร็ว กับ รถไฟความเร็วสูง ด้วย
ความเร็วกว่า 300 กม.ต่อชั่วโมง เดินทางสู่ เมืองเกาสง เพียง 2 
ชั่วโมงเท่านั้น กับความสะดวกสบายภายในรถไฟ (การใช้บริการรถไฟ
ความเร็วสูงในไต้หวัน จะไม่มีการบริการในการยกกระเป๋าขึ้นภายในตัว
รถไฟ แต่ทางรถไฟจะมีพื้นที่ส้าหรับวางกระเป๋าเดินทาง หรือท่าน
สามารถน้ากระเป๋าเดินทางวางไว้ช่องว่างระหว่างที่นั่งของตัวท่านเอง
ได้)

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561



อาณาจักร E-DA 
สวนสนุก E-DA Theme Park
สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของต้านานกรีกโบราณ พบ
กับความตื่นตาตื่นใจกับเหล่าบรรดามาสคอต E-DA ท่ีมารอ
ต้อนรับ พร้อมเครื่องเล่นที่จะพาคุณไปย้อนวัยเด็กสุดเร้าใจ อาทิ 
“Upside Down” รถไฟเหาะแนวดิ่งกลางแจ้งด้วยความสูง 55 
เมตร, “Flying Over Love Sea” เครื่องเล่นสุดหวาดเสียว
ความสูง 33 เมตร, “Extreme Limit Challenge” รถไฟเหาะ
ครึ่งวงกลมและรถไฟโมโนเรลที่จะวิ่งผ่านแต่ละจุดภายในสวนสนุก 
เป็นต้น

ห้างสรรพสินค้า E-DA Outlet Mall
ตั้งอยู่ในใจกลางอาณาจักร E-DA World หนึ่งในเอาท์เล็ทที่
ใหญ่ที่สุดในโลกบนขนาดพื้นที่ประมาณ 58,000 x 3.3 ตาราง
เมตรออกแบบพื้นที่ด้วยสไตล์ยุโรปทั้งอาคาร ห้างที่รวมกว่า 
700 แบรนด์ทั่วโลกเอาไว้ด้วยกัน อาทิ Calvin Klein, DKNY, 
Gucci, Polo by Ralph Lauren, TOD’s, Tommy Hilfiger 
และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมส่วนลดสูงสุด 80% จากร้านค้า
ต่างประเทศที่ส่งตรงถึงไต้หวันกลางวนั  บริการท่านด้วย ภัตตาคาร อาหารจีน 



ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ
ไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ ของ
กินเล่น อาหาร เคร่ืองดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่
ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร
ท้องถิ่นที่ท้ามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า ติดทะเล

ค่้า บริการอาหารค่า้ 
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ที่พัก :

หรือเทยีบเทา่



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...สมควรแก่เวลา... น้าท่านเดินทางสู ่“สนามบนินานาชาตเิกาสง”

15.20 น.
ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วัน
โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบิน TG 2689

17.50 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่าคพืน้ประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ้าอันแสนพิเศษ 

กลางวนั  บริการอาหารท่านด้วย  ณ ภัตตาคาร

ลีลา ... ที่เป็นตัวคณุ
ลีลาวดีฮอลเิดย์

วัดฝอกวงซาน เป็นวัดทางพุทธศาสนา ท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นวัดพุทธแห่งแรกในไต้หวัน 
มีเจดีย์ 8 เจดีย์ อยู่ด้านหน้าภายในอาคารเป็นหอร้าลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยแบ่งสัดส่วน
เป็นหลายโซน เช่น ห้องโถงพระพุทธรูปทองค้า ห้องโถงพระหยก  ห้องโถงพระ
โพธิสัตว์กวนอิม ห้องจัดแสดงพุทธประวัติของพระโคตมพุทธเจ้า ที่น่าตื่นตาตื่นใจ 
นอกจากน้ีภายในอาคารยังมีร้านอาหารเจ และ ของท่ีระลึกขายอีกด้วย 

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

61,900.-
60,900.-
59,900.-
58,900.-
12,500.-
11,000.-

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
12,500.-
11,000.-

60,900.-
59,900.-
58,900.-
57,900.-
12,500.-
11,000.-

**อตัราค่าบรกิาร ส้าหรบัจ้านวนผูเ้ดินทางตามที่ก้าหนด 
หากมีจ้านวนไม่ครบ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่ค่าบรกิาร เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 7,000.-**

อัตราคา่บริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

599
589
579
569
125
489

599
589
579
569
125
489

คะแนนสะสมสา้หรับสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

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



เงื่อนไขการช้าระเงิน “การจอง” กรุณาช้าระมัดจ้า 20,000 บาทต่อทา่น
- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ้ากัด
- ช้าระโดยเงินสด
- ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนา้ฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ้ากัด ธนาคารกสกิรไทย
บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจา้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบรษิัทฯ มีความจา้เปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทัง้หมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปทา้งาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชือ่ตัว๋
เครื่องบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ธรรมเนยีมการย่ืนวีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค้ายืนยันส้าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเทีย่วใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค้านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวทีร่ะบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทา้การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามทีร่ะบไุว้ในเอกสารของสถานทีน่ั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตลุ่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนือ่งจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเทีย่วเอง

• ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตวัเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตาม
อัธยาศัย

• ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเปน็ไปตามเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะทีส่ายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเ่ชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชา้ระมดัจ้าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


