ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
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เที่ยง
ค่ํา

วันที่ 8-12, 15-19, 22-26 ก.ย. 60 // 15-19 ต.ค. ** 23-27 ต.ค.
วันที่ 4-8, 24-28 พ.ย., 15-19 ธ.ค. // 8-12 ธ.ค. 60 ** ( 5 วัน 4 คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อี๋ชาง – ถนนคนเดินอี๋ชาง – เรือสําราญ PRESIDENT CRUISE No.7
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึง มหานครฉงชิ่ง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมือง
ในหมอก” อันเป็นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านนั่งรถเดนิ ทางสู่เมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ มณฑลหูเป่ยและอยู่ปาก
ช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ําแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินอี๋ชาง
บริการอาหารค่ํา ณ ภั ตตาคาร หลังอาหารนําท่านลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE No.7 เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่อง
แม่น้ําแยงซีเกียง ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องฟิตเนส บาร์ ร้านเสริมสวย ห้องนวด
ฝ่าเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้พักผ่อนและชมทัศนีย์ภาพอันงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ําแยงซีเกียง ^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^
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วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
Option

ค่ํา

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

ล่องแม่น้ําแยงซีเกียง – ช่องแคบซีหลิงเสีย – อิสระบนเรือ หรือ เลือกซื้อออฟชั่น ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า – งานเลี้ยง
ต้อนรับ
บริการอาหารเช้าบนเรือ โดยเรือจะล่องแล่นสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่
น้อยในแม่น้ําแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความ
เสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน และผุดโผล่อยู่ตามน้ํา
บริการอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ อิสระพักผ่อนบนเรือกับสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิต
เนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น หรือสามารถซื้อออฟชั่นบนเรือได้
ชม เขื่อนยักษ์ที่อลังการใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้าป้า เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครองตําแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 2
ส่วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1ส่วนกลางสําหรับระบายน้ําอีก 2 ส่วนเป็นประตูสําหรับเรือผ่าน ส่วนที่หนึ่งสําหรับเรือที่มี
ระวางขับน้ํา 3000-10,000 ตัน และอีกส่วนสําหรับเรือที่มีระวางขับ น้ําได้น้อยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายน้ําของเขื่อนยาว
483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลําดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจาก
ประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จแล้ ว ยั ง ช่ วยป้องกั น น้ํ า ท่ว มหลากสองฝากฝั่ งแม่ น้ํา แยงซี เ กี ย งและสามารเก็ บกั กน้ํ า เพื่ อผลิ ต
กระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ โดยงานเลี้ยงรับรองจากเรืออย่างอบอุ่นพร้อมกับการแนะนําโปรแกรมวันรุ่งขึ้น
จากนั้นเชิญท่านสนุกกับการจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้ ท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงแสงสีเสียงบนเรือ
^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^
ช่องแคบอูเสีย – ช่องแคบชูถังเสีย – อิสระบนเรือ หรือ เลือกซื้อออฟชั่น
บริการอาหารเช้าบนเรือ จากนั้นเรือ จะแล่น ผ่านช่องแคบอูเสีย มีความยาว 44 ก.ม. ซึ่งเป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งใน
บรรดา 3 ช่องแคบของแม่น้ํา แยงซีเกียง ช่องแคบนี้เนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็น
พิเศษ โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ซึ่งมียอดเขา 12 ลูก
ตั้งเด่นตระหง่านสองฟากฝั่ง เปรียบเสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามของแม่น้ํา แยงซีเกียง ชมบรรยากาศระหว่างเรือ
จะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ของ ช่องแคบชูถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 ก.ม.เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่
สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้พอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่าประตูขุยเหมิน กระแสน้ํา จะ
เชี่ยวกรากมาก เรือสําราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทรนง (เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้ว
ต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไปให้พ้น
บริการอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ อิสระพักผ่อนบนเรือกับสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิต
เนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น หรือสามารถซื้อออฟชั่นบนเรือได้
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ
เจดีย์สือเป่าไจ้ – อิสระบนเรือ หรือ เลือกซื้อออฟชั่น – งานเลี้ยงอําลา
บริการอาหารเช้า บนเรือ นํา ท่าน จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นจากเรือ ชม วัดสือเป่าไจ้ ตั้งอยู่บนหน้าผาทางทิศเหนือของ
แม่น้ําแยงซีเกียงในนครฉงชิ่ง สันนิษฐานว่าวัดสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงโดยเป็นวัดพุทธที่มี ลักษณะผสมของ
ลัทธิเต๋าเข้าไป ปัจจุบันตัววัดตั้งอยู่ในวงล้อมของเขื่อนขนาดเล็กโดยมีทางเข้าวัดเชื่อมมาจากอีกด้านหนึ่ง สัญลักษณ์สําคัญ
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เที่ยง
ค่ํา
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

18.50 น.
22.05 น.

ของวัดที่มองเห็นมาแต่ไกลก็คือเจดีย์โบราณสูง 12 ชั้น โดยด้านหนึ่งของเจดีย์ยึดติดกับหน้าผาได้อย่างแนบสนิท ภายในมี
บันไดซิกแซกให้เดิ นขึ้ นไปด้ า นบนได้ซึ่ งจากด้ านบนนี้ส ามารถมองเห็นทิวทัศน์ รอบๆวัดได้ไ กลสุด ลูกหูลูกตาทั้งวิว
ธรรมชาติและส่วนที่เป็นอาคารบ้านเรือน เดิมทีวัดสือเป่าไจ้ตั้งอยู่ติดกับหน้าผาโล่งๆซึ่งสามารถล่องเรือเข้าไปใกล้ๆได้ แต่
ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนซานเสียทําให้ระดับน้ําบริเวณรอบๆสูงขึ้นและจะไปทําลายโครงสร้างทั้งหมดของวัด
ทางการจีนจึงได้สร้างเขื่อนเล็กๆล้อมรอบวัดเอาไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วัดได้รับความเสียหายม้ว่าโครงสร้างของ
วัดสือเป่าไจ้ทั้งหมดเป็นไม้ที่เจาะเข้าไปจนติดหน้าผาแต่ก็สามารถผ่านช่วงเวลานับร้อยๆปีมาได้ การก่อสร้ างนั้นทําโดยไม่
มีตะปูแม้แต่ตัวเดียวซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวจีนที่ใช้เทคนิคในการขัดและสลักไม้เข้าด้วยกันจนกลายมาเป็น
มรดกแห่งภูมิปัญญาที่ล้ําค่ามาจนถึงปัจจุบัน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ อิสระพักผ่อนบนเรือกับสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิต
เนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น หรือสามารถซื้อออฟชั่นบนเรือได้
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมร่วมงานเลี้ยงอําลาจากทางเรือ
^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^
ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – หงหย้าต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชิ่ง นําท่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่ง
กองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวัติสําเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรง
ละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่
ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้ง
ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สําคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วยสมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการ ** ไม่มรี าคาเด็ก ** ไม่แจกกระเป๋า ***
วันเดินทาง
8-12, 15-19, 22-26 ก.ย. 60 // 15-19 ต.ค. 60
4-8, 24-28 พ.ย. // 15-19 ธ.ค. 60
23-27 ต.ค., 8-12 ธ.ค. 60
(PH) ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ําแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (FD)

ผู้ใหญ่ และเด็กพักมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

23,999.-

9,000.-

24,999.-
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*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
เนื่ อ งจากเป็ นราคาพิ เ ศษ เมื่ อ ท่ า นเดิ นทางไปกั บคณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ านตามคณะท่ อ งเที่ ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงิน
เพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวนต่อคนต่อวัน, คนขับรถท้องถิ่น 10 หยวนต่อคนต่อวัน, หัวหน้าทัวร์ 10 หยวนต่อคนต่อวัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @
1. สําเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายแบบชัดเจน
2. กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่าน
อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
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เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก
จะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา
เรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ช้าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินก้าหนด และ
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจ้านวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู้
เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามก้าหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

@ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @
3. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
4. กรณีที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อ
ความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
5. กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่าน
อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่ าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ
(PH) ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ําแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (FD)
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คําเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง” หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่องและขนาดของ
บรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภัณฑ์
 สําหรับท่านที่ต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ต้องซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีความแปรปรวน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋ว

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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ตัวอย่างสําเนาหนังสือเดินทาง
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