กำหนดกำรเดินทำง
26 มี.ค.-1 เม.ย. / -16 / - เม.ย.
นำท่ำนเดินทำงสู่เกำะโอกินำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น ชมวิวที่ผำมันซำ
โมะ หน้ ำผำที่ถูกคลื่นกัดเซำะจนเป็ นรูปงวงช้ ำง สัมผัสโลกใต้ ท้องทะเล
ที่พิธภัณฑ์สัตว์นำ้ ซุรำอูมิ เลือกซื้อพืชผักกำรเกษตรและสับปะรด ที่
สวนสับปะรดนำโกะ ช้ อปปิ้ งเต็มอิ่มที่อเมริกัน วิลเลจ และย่ำนถนน
โคคุไซโดริ ชมหินงอกหินย้ อยในถำ้ ธำรมรกตเกียวคุเซ็นโต เยี่ยมชม
ปรำสำทซูริ เหินฟ้ ำสู่เมืองผู่หลี่ ประเทศไต้ หวัน อำบน้ำแร่ ท่ดี ีท่สี ุดที่
นมั ส กำรกรำบขอพรวั ด จงไถซำนซื่ อ และวั ด หลงซำน ล่ อ งเรื อ
ทะเลสำบซันมูนเลค ขอพรเทพเจ้ ำกวนอู วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู เข้ ำ
ชมโบรำณวัต ถุล้ำ ค่ ำที่พิ พิธภัณฑ์ส ถำนแห่ งชำติก้ ู ก ง อนุ ส รณ์ส ถำน
เจียงไคเช็ค ย้ อนอดีตไปกับหมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น ชมหินแปลกตำที่
ชำยทะเลเหย่หลิ่ว ช้ อปปิ้ งเต็มอิ่มที่ย่ำนซีเหมินติง ประทับใจตลอด
กำรเดินทำงในแบบของเรำ อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้ วคุณ...จะรักเรำ

วันแรกของการเดินทาง

(1)

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน(ไต้หวัน) – สนามบินนะฮะ(โอกินาว่า,ประเทศญี่ปุ่น)
08.30 น.
คณะพร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภูมิ อาคารผู ้โ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชั้น ประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่
จากบริษัทอิมเมจ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
11.15 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวนประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน
ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI834
. น.
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
. น.
ออกเดินทางสู่ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไช
น่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI122
. น.
เดินทางถึงสนามบินนะฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
ที่พกั Hyatt Regency Naha หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง

(2)

หน้าผามันซาโมะ– พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าชูราอูมิ – สวนสับปะรดนาโกะ – อเมริกนั วิลเลจ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิ ยมมาชมพระ
อาทิ ตย์ตกและถ่ายภาพเป็ นที่ ระลึก จุดเด่นของหน้าผามันซาโมะคือหน้าผาที่ ถูกคลื่นจาก
มหาสมุทรกัดเซาะจนมีลกั ษณะเป็ นรูปงวงช้าง มันซาโมะมีความหมายว่าที่นัง่ ที่มีขนนุ่ มที่นัง่
ได้หมื่นคน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าชุ ราอูมิ เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ดี
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าแห่งนี้ คือแท็งก์น้ าคุโรชิโอะ
(Kuroshio Tank) ซึ่งเป็ น ในแท็งก์น้ าที่ใหญ่ที่สุดของโลก สัตว์น้ าที่โดดเด่นที่สุดคือฉลาม
วาฬยักษ์ และกระเบนราหู นาท่านสู่ สวนสับปะรดนาโกะ เป็ นสวนสับปะรดและสวนพืชผัก
ทางการเกษตรที่ ป ลูก ในเกาะโอกิ นาว่า ใต้สุ ดของญี่ ปุ่ น รวมถึ ง พื ช พัน ธุ ์ในเขตเมื องร้อ น
ภายในมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สบั ปะรด ชมประวัติความเป็ นมาของสับปะรดในเกาะโอกิ
นาว่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอกินาวาโซบะ
จากนั้นนาท่านสู่ อเมริกนั วิลเลจ ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า “ชาตัง” อยู่ตอนกลางของ
โอกินาวาสร้างเลียนแบบจาก แหล่งช้อปปิ้ ง ย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้าหลากหลายสไตล์ และยิ่งไปกว่านั้นเชิญท่านชิมไอศกรีม Blue seal ซึ่ง
ณ ตอนนี้ เหลือแค่ที่โอกินาวาแห่งเดียวในโลกเท่านั้น ไอศกรีมที่มีรสชาติหอมหวานซึ่งท่าน
สามารถหาทานได้เฉพาะโอกินาวาเท่านั้น
คา่ บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู สไตล์โอกินาวา
ที่พกั Hyatt Regency Naha หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

(3)

โอกิ นาวาเวิ ลด์–ปราสาทซู ชิ –ถนนโคคุไซโตริ –สนามบิน นะฮะ–สนามบินเถาหยวน
(ไต้หวัน)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ นาท่านชม ถ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเป็ นถ้าหินงอก
หินย้อยอยู่ใต้ดินลึกกว่า เมตร ภายในได้จดั สร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของ
ถ้า นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดื่มชาต้นตาหรับของโอกินาวาคือ บุคุบุคุชา เป็ นชาดัง่ เดิมของ
โอกินาวาที่มีประวัติยาวนาน นิ ยมดื่มกันในช่วงเวลาพิเศษต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
นาท่านสู่ ปราสาทชูริ ปราสาทชูริด้งั เดิม มีบทบาทสาคัญในการรวมอานาจเกาะไว้
เป็ นหนึ่ งเดียว อาคารเป็ นปราสาทตามแบบสถาปั ตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็ นที่ประทับของ
กษัตริยโ์ ชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็ นอาณาจักรหนึ่ งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
ใกล้กบั เกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปั ตยกรรมของปราสาทจึง
ได้รับอิทธิ พลมาจากจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่ งปราสาทแห่งนี้ ได้รับขึ้ นบัญชีเป็ น UNESCO
World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่าน
ถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่น เพราะที่นี่มี
ทั้งของที่ ระลึกและสินค้าพื้ นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย…ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
คา่
อิ ส ระอาหารค า่ ตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ให้ท่ า นได้ใ ช้เ วลาอย่ า งคุ ้ม ค่ า
. น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน
ไชน่ าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI123
. น.
เดิ นทางถึ ง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่ านพิ ธี
การตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
ที่พกั Grand Hyatt Taipei หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
เมืองผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง –
วัดเหวินหวู่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องผู หลี่ เมืองที่ ได้ขึ้นชื่ อว่าเป็ นแหล่งอาบน้ าแร่ที่ดีที่สุดของ
ไต้หวัน เนื่ องจากอยู่ในหุ บเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงท าให้เป็ นเมืองที่ มี
อากาศบริ สุทธิ์ที่สุดของไต้หวันอีกด้วย จากนั้ นนาท่านกราบขอพร ณ วัดจงไถซานซื่ อ ซึ่ ง
เป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 ของไต้หวัน เป็ นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิ กายเข้าด้วยกัน ได้ชื่อ
ว่าเป็ นวัดที่ ทันสมัย มากที่ สุดแห่งหนึ่ งในไต้ห วัน ซึ่ งได้รับ การออกแบบโดยสถาปนิ ก คน
เดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป101 นาท่าน ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยนั -จันทรา)
เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในไต้หวัน มีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ ยว และส่วนเหนื อ
ของเกาะมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ที่มีความงดงามดุจ
ภาพวาด
เที่ยง บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม FLEUR DE CHINE
นาท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อนั เชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั ๋ง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ภายในประดิษฐานรูปปั้ นเทพพระเจ้าแห่ง
ปั ญญาและเทพกวนอู โดยตามตานานเทพเจ้ากวนอูเป็ นที่นับถือในเรื่องของความซื่อสัตย์
จงรักภักดี มีความเป็ นธรรม และมีมนุ ษยธรรมสูง รวมทั้งยังมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจน
เป็ นที่ นับถือของคนเชื้ อสายชาวจีนเป็ นอย่างมาก ชาวจีนจึงนิ ยมมากราบไหว้เพื่อขอพรให้
บริวารซื่อสัตย์ จงรักภักดี ชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ด้านหน้ามีรูปปั้ นสิงโตหินอ่อน 2 ตัวใหญ่
มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน อิสระให้ท่านกราบขอพรและถ่ายภาพ
คา่
บริ การอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ด้วยบุ ฟเฟ่ ต์น านาชนิ ด
ที่พกั FLURE DE CHINE HOTEL ริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา หรือเทียบเท่า ให้
ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ไต้หวันเพื่อสุ ขภาพ จากแหล่งน้ าแร่อันขึ้ นชื่ อทาง
ภาคกลางของประเทศ

วันที่หา้ ของการเดินทาง

(5)

เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – พระราชวังกูก้ ง – อนุ สรณ์สถานเจียงเคเช็ค(ถ่ายรูป
ด้านหน้า)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม.)
นาท่านแวะซื้ อฝากขึ้ นชื่อของไต้หวัน พายสับประรด ที่มีรสชาติกลมกล่อมหวาน
อร่อยจนทุกท่านที่มาต้องซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ติง่ เซียน
(ชั้น ) บริการ
ท่านด้วยเมนูอาหารจีน
นาท่ า นชม พิ พิธ ภัณ ฑ์สถานแห่ง ชาติกู ก้ ง ชมโบราณวัตถุ แ ละสมบัติ ล้ าค่ าของ
ประเทศจี นกว่า 620,000ชิ้ น ซึ่ งมีประวัติย าวนานกว่า 5,000ปี ไม่ว่าจะเป็ นภาพวาด
เครื่องปั้ นดิ นเผาเครื่องทองแดงสัมฤทธิ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีหอ้ งจัดแสดงหยกที่ล้าค่าและ
ได้รบั การยกย่องติดอันดับหนึ่ งในสี่ของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นามาจากประเทศ
จีน โดยโบราณวัตถุ เหล่านี้ มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่วตั ถุ โบราณชิ้ น
เอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ าตาล เหมือนหมู
สามชั้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่าน
เจียง ซึ่งตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่ช้นั บนห้องแสดงนิ ทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผูน้ า
ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลัก ษณะการก่อสร้างคล้ายวิห ารเที ยนถั นที่ ปักกิ่ ง งดงาม
ตระการตา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุ สรณ์ เป็ น
หอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์สุกี้สไตล์ไต้หวัน
เสิรฟ์ พร้อมขาปูอลาสก้าพร้อมเครื่องดื่มมากมาย ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกันอย่างเต็มที่
ที่พกั Grand Hyatt Taipei หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

(6)

หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น – อุทยานเหย่หลิว – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – สนามบิน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น เป็ นเหมืองทองที่มีชื่อเสียงสมัยกษัตริยก์
วงสวี้ จนกระทัง่ มี ก ารใช้จิ่ ว เฟิ่ นเป็ นฉากในภาพยนตร์ จิ่ ว เฟิ่ นจึ ง กลับ มาคึ ก คัก อี ก ครั้ง
จากนั้นนาท่านสู่ ชายทะเลเหย่หลิ่ว ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เกิดจาก
การกัดกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเลเกิดเป็ นรูปร่างต่างๆ เช่น พระเศียรราชินี ช้างเล่นน้ า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KUNOHE
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร" เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
วัดหลงซันซือถูกทิ้ งระเบิดได้รบั ความเสียหาย แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสตั ว์กวนอิม" ที่อยูด่ า้ น
ในนั้ น กลับ ไม่ไ ด้รับ ความเสี ย หายเลยยิ่ ง ท าให้ผู ้ค นเลื่ อ มใสพากัน มากราบไหว้ม ากขึ้ น
อิ สระให้ท่ า นได้ช อ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านซี เ หมิ น ติง แหล่งช้อปปิ้ งย่านใหญ่ ของ
ไต้หวัน สิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิน ค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger…
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู พระกระโดดกาแพง
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน.....
. น.
เที่ยวบินที่ CI837

ออกเดิ น ทางกลั บ สู่ ก รุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น ไชน่ า แอร์ไ ลน์

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

(7)

กรุงเทพฯ
02.

น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**************************************

วันที่

โปรแกรม
เช้ ำ

อำหำร
กลำงวัน

โรงแรม
ค่ำ

-

-

-

1

กรุงเทพฯ-สนำมบินเถำหยวน(ไต้ หวัน)-สนำมบินนะฮะ(โอกินำว่ำ)

2

หน้ ำผำมันซำโมะ-พิพิธภัณฑ์สตั ว์นำ้ ชูรำอูมิ-สวนสับปะรดนำโกะอเมริกนั วิลเลจ

3

โอกินำวำเวิลด์-ปรำสำทชูริ-ถนนโคคุไซโดริ-สนำมบินนะฮะ-สนำมบินเถำหยวน
(ไต้ หวัน)

4

เมืองผูหลี่–วัดจงไถซำนซื่อ–ล่องเรือทะเลสำบสุริยัน จันทรำ–วัดพระถังซัมจั๋ง–
วัดเหวินหวู่

Fleur de Chine Hotel

5

เมืองไทเป–ร้ ำนพำยสับปะรด–พระรำชวังกู้กง–อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค (ถ่ำยรูป
ด้ ำนหน้ ำ)

Grand Hyatt Taipei

6

หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น – อุทยำนเหย่หลิว – วัดหลงซำน – ซีเหมินติง – สนำมบิน

7

กรุงเทพฯ

Hyatt Regency Naha

Hyatt Regency Naha

-

-

-

-

Grand Hyatt Taipei

อัตรำค่ำบริกำร ออกเดินทำงตั้งแต่ 5 ท่ำนขึ้ นไป
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าปกติ

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใ้ หญ่

98,900

96,900

97,900

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)

93,900

91,900

92,900

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

89,900

87,900

88,900

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )

84,900

82,900

83,900

พักเดีย่ วเพิม่

20,000

20,000

20,000

มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)ลด

22,000

22,000

22,000

เงื่อนไขการชาระเงิน

 “การจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์
เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
 “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใ้ หญ่

969

969

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)

919

919

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

879

879

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

829

829

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)

200

200

มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)

220

220

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตรานี้ รวม








ค่าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายกร หรือระดับเดียวกัน
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี,
มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน ,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุในวงเงิน

,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม





ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย %

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตา่ กว่า ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ

ทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู เ้ ดิ นทาง โดยสามารถขอวีซ่า ได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าและค่า
เปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั ๋ เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน
่ วีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติ ม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนิ นการใด ๆ ที่ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋ หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุ จาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ , ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดิ นทาง สถานที่ ท่องเที่ ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่ างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยว
เอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป
กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ งที่นัง่ ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่ ให้แก่
ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมูค่ ณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู ้เดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษท
ั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

