บ ริ ษั ท เ อ ก ท ร า เ ว ล 5 1 จา กั ด
A k e T r a v e l 51 C o . , L t d .
สำนักงำนใหญ่ 53/32 ซ.วิภำวดี 50 แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์02-941-2550 Fax 02-941-2551 Mobile 063-697-8965 Email. Aketravel51center@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว 11/06959
9111/06959

สำขำหัวหิน เลขที่ 256/9 ซ.94/3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-533-350 Fax 032-533-351 Mobile 092-559-2424 , 080-115-5151

วันแรก

กรุงเทพ • สุ วรรณภูมิ • เจียอี้ • นำ้ พุกลำงเมือง • ตลำดกลำงคืน WENHU

(-/SET BOX/เย็น)

06.00 น.

พร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำร 1 ขำออก ชั้ น 2 ประตู 4 สำยกำรบินไทย
THAI AIRWAYS โดยมีเจ้ ำหน้ ำทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแก่ ทุกท่ ำน

08.25 น.
13.05 น.

ออกเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้ หวัน โดยเที่ยวบิน TG632
เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)

ระหว่ำงทำง

บริกำร

SET BAKERY & MILK TEA ของว่ ำงและชำนมเครื่ องดื่มขึน
้ ชื่ อของไต้ หวัน

นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
จากนั้ นน าท่ า นชม น้ ำ พุ ก ลำงเมื อง

(Chiyi Central Fountain Cycle)

เมื อ งเจี ย อี้ ได้ ชื่ อว่ า “ดิ น แดน

ประชาธิ ป ไตยในไต้ห วัน ” และน้ าพุ ก ลางเมื องก็ เปรี ย บเสมื อน ตัวแทนของประชาธิ ป ไตยในดิ น แดนแห่ ง
ประชาธิ ปไตย เพราะน้ าพุแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ในการระลึ กถึงประวัติศาสตร์ การพัฒนาระบบประชาธิ ปไตยของ
ไต้หวัน

ค่ำ

บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูสเต๊ กจำนร้ อน
ให้ ท่ำนได้ เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลำ และ บุปเฟ่ ต์ สลัดบำร์ สำมำรถแจ้ งกับหัวหน้ ำทัวร์ ในวันเดินทำงได้ เลยค่ ะ

จากนั้น

ชอปปิ้ งตลำดกลำงคื น WENHUA NIGHT MARKET เป็ นตลาดที่ มี ชื่อเสี ยงที่ สุ ดในเจี ยอี้ ในตอนกลางวันถนน
Wenhua ก็เป็ นถนนสาหรับการคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆทัว่ ไป และกลายมาเป็ นถนนคนเดินในตอนกลางคืน
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้ามากมาย

ทีพ่ กั

TSUN HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันทีส่ อง

เจียอี้ • อำลีซำน • นั่งรถไฟโบรำณชมอุทยำน • ชิมชำอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่ งเจีย๋ ไนท์
มำเก็ต

เช้ ำ
จำกนั้น

(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางเดินทางขึ้น เขำอุทยำนอำลีซำน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่ำนเดิน
ชมอุทยำน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่ าสนอายุหลายร้ อยปี ไปจนถึ งอายุ 2,500 ปี และชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพันปี สั กกำระเจ้ ำพ่ อเสื อ ณ ศำลเจ้ ำพ่ อเสื อกลำงอุทยำนอำลีซำน จากนั้น นำท่ ำนนั่ ง
รถไฟโบรำณชมอุทยำน (รวมค่ ำรถไฟแล้ ว) ผ่านเส้นทางป่ าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

จำกนั้น

ชิ มชำอู่หลง และ ชมการสาธิ ตการชงชาแบบต่ างๆ
เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถู กวิธีและได้รับประโยชน์
จากการดื่ มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลี ซาน ชาจากเมือง
ฮัวเหลียน และเลือกซื้ อชาอู่หลงที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวัน
ไปเป็ นของฝากและดื่มทานเอง

นำท่ำน

เดินทางกลับเมืองไถจง (เดินทาง 1.30 นาที)
แวะร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยำฮำร่ ำ)
★★พิเศษให้ ท่ำนได้ ชิมไอศกรี มท่ ำนละ 1 SCOOP★★สุ ดยอดร้ านของหวานเมื องไทจง ที่ มีดีท้ งั ความสวย
และความอร่ อย เป็ นร้ านไอติ ม และร้ านอาหารชื่ อดังของเมื องไทจง ตกแต่ งแนว Harry Potter การมี จุดขาย
เฉพาะตัวนี่ทาให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

ค่ำ

บริกำรอำหำรเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ ชำบูหม่ ำล่ ำหรื อท่ ำนซุ ปนำ้ ใสให้ ท่ำนได้ เลือกสรร

นำท่ำน

เดิ น ช็ อ ปปิ้ ง ตลำดกลำงคื น ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในไต้ ห วัน ฟ่ งเจี๋ ย ไนท์ ม ำเก็ ต ถนนคนเดิ น ของเมื อ งไถจง มี สิ้ น ค้า
หลากหลายมากมากให้ท่านได้เลื อกสรรจาหน่ ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่จาหน่ ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ

ทีพ่ กั

IN HOUSE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันทีส่ ำม

หมู่บ้ำนสำยรุ้ ง • ทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซ ำจั๋ง • เจียงไคเช็ ค • ร้ ำนขนมพำย
สั บปะรด • ตึกไทเป 101

เช้ ำ
เดินทำงสู่

(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็นอิสระ)

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
หมู่บ้ำนสำยรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ี ภยั มาอยู่กนั ที่ไต้หวัน ซึ่ ง
สร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุ ทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกาแพงใน
หมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่ อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด

นาท่าน

สั ก กำระเทพเจ้ ำกวนอู ณ วัด เหวินหวู่ห รื อ
วั ด กวนอู วัด แห่ ง นี้ เป็ นวัด ใหม่ ที่ ท างการ
ญี่ปุ่นสร้ างขึ้นหลังจากทาการสร้ างเขื่อนทา
ให้วดั เก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบ
ข อ งวั ด เห วิ น ห วู่ โ ค รงส ร้ างค ล้ า ย กั บ
พระราชวัง กู้ ก ง ของประเทศจี น ภายใน
วิหารประดิ ษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ ง
ความซื้ อสัตย์ และคุ ณธรรม กำรขอพรจำก
องค์ เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชำวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็ นกำรสั กกำระองค์ เทพเจ้ ำกวนอู

จำกนั้น

นาท่านล่ องเรื อชมควำมงำมของทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำหรื อ SUN MOON LAKEแหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ
ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าทา
ให้มีขนาดกว้างขวาง และมี ความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทื อกเขาสู ง จึ งมี อากาศเย็น

สบายตลอดทั้งปี และน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่ องมาจากได้รับการดูแลเรื่ องความสะอาดและ
มลพิศอย่างเคร่ งครัด

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรเมนูปลำประธำนำธิบดี
เดินทำงสู่ ไทเป (ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

จำกนั้น

น าท่ า นชมอนุ ส รณ์ สถำน เจี ย งไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ ส รณ์ ร าลึ ก ถึ ง ท่ า นอดี ต
ประธานาธิ บดี ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่ าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง

จำกนั้น

จำกนั้น

เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุ สรณ์สถานแห่ งนี้ คือ การ
ชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้ นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่ งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง
นาท่านแวะชม ร้ ำนขนมพำยสั บปะรด ร้ านนี้ เป็ นร้ านซึ่ งได้การรับรองคุ ณภาพจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะนาได้แก่ ขนมพายสั บ ปะรดขนมพายเผือก หมู แผ่น ข้าวตัง
สาหร่ าย ฯลฯ
นาท่านถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสู งที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
โลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม” ตึก
ไทเป 101 มีจานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหาร
ชั้นนาเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ

ค่ำ
ทีพ่ กั

เดิ นทางสู่ ซี เหมินติง (อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย) หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม สยามสแควร์ แห่ งไทเปเป็ น
ย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้ เป็ น
ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและ
ทาสี ไว้อย่างเป็ นระเบียบร้านค้าแนะนาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ งรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ
อิสระอำหำรค่ำ ณ ซีเหมินติง
THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ ท่ำนได้ แช่ นำ้ แร่ ส่วนตัวในห้ องพักช่ วยให้ เลือดหมุนเวียนดี

วันทีส่ ี่

ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium • อุทยำนแห่ งชำติเหย่หลิว • ถนนโบรำณจิว่ เฟิ่ น • ศูนย์ เครื่ องสำอำง

นาท่าน

(เช้ ำ/กลำงวัน/-)
เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั

จำกนั้น

นาท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE) ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อย
ข้อมือซึ่ งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ปรับความ

สมดุ ลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ น
ตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส้ ันลงและภายในศูนย์แห่ งนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะกำรังสี แดงอัญมณี ล้ าค่าจาก
ใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวัน
ซึ่ งเป็ นสิ่ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จำกนั้น

นาท่านชม อุทยำนแห่ งชำติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลม
ยืน่ ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ่ งเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หิ นรู ปเศี ยรพระราชิ นีอลิ ธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิง หิ นรู ป
มังกร และฟอสซิ ลของสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์ ชมวิวของทะเลแปซิ ฟิคน้ าทะเลสวยงามแปลกตา

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรทะเลซีฟู๊ด

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณจิ่วเฟิ่ นJiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่ งในอดีตเคยเป็ นแหล่งขุด
ทองชื่ อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่าเป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือน
ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่ งประดับด้วยโคม
ไฟสี ต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจานวนมาก

แวะซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์ เครื่ องสำอำง

จำกนั้น

นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 มีอำหำรบนเครื่ องบริกำร
**ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง**
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

20.05 น.
22.50 น.

อัตรำค่ ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่ องเที่ยว

ตำรำงวันเดินทำง ไต้ หวัน ไถจง ทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ อุทยำนเย๋ หลิว่
หมู่บ้ำนโบรำณ จิ่วเฟิ่ น 4 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY (TG)
เริ่มเดินทำง

กลับจำกเดินทำง จำนวน

รำคำผู้ใหญ่

รำคำเด็ก

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

09 ส.ค. 62

12 ส.ค. 62

25+1

22,900

22,500

21,900

4,000

23 ส.ค. 62

26 ส.ค. 62

25+1

21,900

21,500

20,900

4,000

12 ก.ย.62

15 ก.ย.62

25+1

22,900

22,500

21,900

4,000

26 ก.ย.62

29 ก.ย.62

25+1

21,900

21,500

20,900

4,000

11 ต.ค.62

14 ต.ค.62

25+1

24,900

24,500

23,900

4,000

23 ต.ค.62

26 ต.ค.62

25+1

23,900

23,500

22,900

4,000

อัตรำค่ ำบริกำรรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ ำเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สำมำรถระบุที่นั่งได้ โดยทำงสำยกำรบินจะเป็ นผู้
กำหนด สะสมไมล์กำรบินไทยได้ 50%
 ที่พักโรงแรมตำมรำยกำร 3 คื น (ห้ องพักแบบ 2 ท่ ำน และ 3 ท่ ำน) หำกมำไม่ ครบคู่ หรื อต้ องกำรพักเดี่ยวท่ ำนสำมำรถ
ชำระค่ ำบริกำรเพิม่ เติมได้ โดยทำกำรจองและชำระเงินก่อนกำรเดินทำงเท่ำนั้น
 อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิ ทธิในกำรสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์ )
 ค่ ำเข้ ำชมสถำนทีต่ ำมรำยกำรระบุ
 ค่ ำรถโค้ ชและยำนพำหนะ รับ–ส่ งสถำนทีท่ ่ องเทีย่ วตำมรำยกำรระบุ
 ค่ ำไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ ำทัวร์ นำเทีย่ วตำมรำยกำร
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็ นไปเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ )

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภำษีนำ้ มันและภำษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หำกสำยกำรบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทำง)
 ค่ ำระวำงนำ้ หนักกระเป๋ำไม่ เกิน 20กก./ท่ำน ไม่ เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้ เครื่ องได้ ท่ำนละ 7 กก./1ใบ

อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
 ภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%และภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
 ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงไทย
 ค่ ำ วีซ่ ำเดิ น ทำงเข้ ำประเทศไต้ ห วั น ส ำหรั บ ชำวต่ ำงชำติ (PASSPORTไทยได้ รับ กำรยกเว้ น กำรท ำวีซ่ ำเข้ ำ ประเทศ
ไต้ หวัน)
 ค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสำร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบำร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรำยกำร
 ค่ ำใช้ จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน,อุบัติภัยทำงธรรมชำติ,กำรประท้ วง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ ำเมืองจำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองและเจ้ ำหน้ ำที่กรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทยและต่ ำงประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรำรวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่ ำน/ทริป(บังคับตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมสิ นนำ้ ใจของทุกท่ ำนค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
**ขณะนีน้ ักท่องเทีย่ วชำวไทยได้ รับกำรยกเว้นกำรทำวีซ่ำหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมำยื่นวีซ่ำเข้ ำออกปกติ ทำงทัวร์
จะต้ องเรียกเก็บค่ ำวีซ่ำเพิม่ อีกท่ำนละ 1,700 บำท หรื อมำกกว่ ำตำมทีส่ ถำนฑูตกำหนด (ไม่ รวมค่ ำบริกำร) **

กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ ำงๆ ก่อนทำกำรจองและชำระเงินค่ ะ
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่งและกำรยกเลิกทัวร์
1.กรุ ณำจองทัวร์ ล่วงหน้ ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระมัดจำ 5,000 บำทส่ วนทีเ่ หลือชำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ำ15 วัน
มิฉะนั้นถือว่ ำท่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกำลกรุ ณำชำระก่ อนเดินทำง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ำมัดจำให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกำล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น

3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำรเลื่อนกำรเดินทำงของ
ท่ำนไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยทีไ่ ม่ สำมำรถยกเลิกหรื อเลื่อนกำรเดินทำงได้ ตำมควำมเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วย
กะทันหันก่ อนล่ วงหน้ ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ ครบตำมจำนวนที่
บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่ำนขึน้ ไป)เนื่องจำกเกิดควำมเสี ยหำยต่ อทำงบริษัทฯและผู้เดินทำงอื่นทีเ่ ดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้ อง
นำไปชำระค่ ำเสี ยหำยต่ ำงๆทีเ่ กิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
5.คณะผู้เดินทำงจำนวน 10 ท่ ำนขึน้ ไปจึงออกเดินทำงในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทำงไม่ ถึง 10 ท่ ำนขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทำงหรื อยกเลิก
กำรเดินทำงโดยทำงบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบล่วงหน้ ำ 10 วันก่อนกำรเดินทำง
6.กรณีทที่ ่ำนต้ องออกตั๋วภำยในประเทศเช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้งก่ อนทำกำร
ออกตั๋ว เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำท่ำน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว
7.ลูกค้ ำทีไ่ ม่ ประสงค์ จะลงร้ ำนสิ นค้ ำที่ระบุตำมรำยกำรทัวร์ เพิม่ ท่ ำนละ 1,000 บำท/ร้ ำน
8.กรณีใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร(เล่ มนำ้ เงิน)เดินทำงเพื่อกำรท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ ำ-ออกประเทศใดๆ
ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รำยละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อำจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , รำคำและรำยกำรท่ องเทีย่ ว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทำง
เป็ นสำคัญ
 หนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลือไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ เดินทำงเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ำนั้น (หนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุเหลือใช้ งำนไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ ถึงและไม่
สำมำรถเดินทำงได้ )
 ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกเกิดควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิกบิน , กำรประท้วง,กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่ อจลำจล หรื อกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำเมือง หรื อ เจ้ ำหน้ ำทีก่ รม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ(ซึ่งลูกค้ ำ
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอำจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม)
 ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุ กเฉินจำกโรคประจำตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ ำจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 กรณีมี “คดีควำม” ทีไ่ ม่ อนุญำติให้ ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดทำกำรตรวจสอบก่ อนกำรจองทัวร์ ว่ำท่ ำน
สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ ำไม่ สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ ำนจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รำยละเอียดอำยุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนื อกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้ บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ ครบ อำทิ ไม่ เทีย่ วบำงรำยกำร,ไม่ ทำนอำหำร
บำงมื้อ,เพรำะค่ ำใช้ จ่ำยทุกอย่ ำงทำงบริษัทฯได้ ชำระค่ ำใช้ จ่ำยให้ ตัวแทนต่ ำงประเทศแบบเหมำจ่ ำยขำด ก่ อนเดินทำง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นกำรชำระเหมำขำด
 ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจำกควำม
ประมำทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋ำเกิดสู ญหำยหรื อชำรุ ดจำกสำยกำรบิน
 กรณีทกี่ ำรตรวจคนเข้ ำเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ ำงประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทำงออกหรื อเข้ ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ ำบริกำรไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีทที่ ่ำนไม่ เดินทำงพร้ อมคณะไม่ สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สำมำรถ
เปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯหรื อชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ
จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ ำงๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลทีต่ ้ องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ ำทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง**

