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กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะภูถ่อซาน วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
พิเศษ... พักค้างคืนที่เกาะภูถ่อซาน 1 คืน
หังโจว เหมาเรือ ล่องทะเลสาบซีหูใหม่+ซีหูเก่า ช้อปปิ้งถนนโบราณ
เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยก หาดไหว้ธาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง
เมนูพิเศษ พิเศษอิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์หรู GOLDEN JAGUAR เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว

กําหนดการเดินทาง วันที่ 13-17 , 20-24 , 27 ก.ค. – 3 ส.ค. // 3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28 ส.ค. 60
วันที่ 30 ส.ค.-04 ก.ย. / 5-9 , 7-11 , 14-18 , 19-23 , 21-25 ก.ย. 60
วันที่ 11-15 , 12-16 , 19-23 , 20-24 , 26-30 , 30 ต.ค.-4 พ.ย. 60
วันที่ 9-13 , 16-20 , 23-27 , 28 พ.ย.-2 ธ.ค. , 30 พ.ย.-4 ธ.ค. 60
วันที่ 5-9 , 8-12 , 14-18 , 21-25 , 23-27 ธ.ค. 60
( 5 วัน 3 คืน )

(PH) Putuoshan (MU) ภูถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน ก.ค.-ธ.ค. 17
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วันแรก
23.30 น.

วันที่สอง
02.50 น.
07.40 น.

เที่ยง

ค่ํา

วันทีส่ าม
เช้า
เที่ยง

ค่ํา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA
EASTERN AIRLINE (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

กรุงเทพฯ – นานกิง – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยเที่ยวบินที่ MU 2804 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง หรือ หนานจิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพื้นที่ 6,598 ตร. กม. นานกิงเป็น
หนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีน ปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในภาคตะวันออกของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ เคยเป็น
เมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และยังเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้า แบบกล่อง
ในการเดินทาง นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว
เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่าน ล่องเรือ(เหมา) ชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า
“ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชม
ทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง จากนั้นนําท่านชม
หมู่บ้านชาหลงจิ่ง ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ปลูกชาเขียวที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนน
สายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร
กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วน
หนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ
สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป
สมควรก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พัก SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*

หังโจว – ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่สําคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋อเจียง
และยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสําเร็จรูป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านข้ามเรือสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที่ท่าเรือจูเจียซาน นําท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า เฉียนซื่อ หรือ วัดก่อน สร้างใน
สมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทําการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นําท่านนมัสการองค์พระ
โพธิ สั ต ว์ เจ้ า แม่ก วนอิ ม ไม่ย อมไป ซี่ ง เป็น สถานที่ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ช าวผู่ ถ่ อซาน ให้ ค วามเคารพนั บถื อมากกว่า 2,000 ปี
ประดิษฐานอยู่ที่ตําหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยู่ ด้านหน้าของตําหนักเจ้าแม่
กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลําต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคื อบนเกาะ
ภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนําท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ที่พัก หลังอาหาร นําท่านเข้าที่พัก XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่ํา

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง
ค่ํา
23.00 น.
02.10 น.

ภูถ่อซาน – หนิงปอ – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – หาดไหว่ธาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ย์ ข้ามกลับสู่เมืองหนิงปอ นําท่านเดินทางสู่
มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก”
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน
เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ โดยผ่าน สะพาน หังโจววาน สะพานข้ามทะเลที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของ
โลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ําหนักรถได้ถึง 1,430 ตัน จากนั้นนําท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรัง
ไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็น
อุโมงค์ข้ามสู่ฝั่งผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของจีน
ด้วย จากนั้นนําท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่
สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูง
ตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า นําท่านอิสระช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มี
ความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้เลือกชิมกว่า 400 อย่าง อาทิ
เป๋าฮื้อ หูฉลาม เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง ไอศครีม saaD n gaaHฯลฯ หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วัดพระหยก – บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – ร้านหยก – เซี่ยงไฮ้ – นานกิง – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดพระหยกขาว วัดใหญ่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และนักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ขอพรที่นี่เป็นจํานวนมาก มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในปี ค . ศ .
1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสู ฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจาก เกาะผู่ถ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระ
ถังซําจั๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยัง อินเดีย ขากลับเดินผ่านทางประเทศพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับมาที่
เมืองทั้งหมด 5 องค์ด้วยกันและได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์พร้อมรวบรวมเงินทําบุญสร้างวัดในเขตเจียงวานในปี ค . ศ .
1882 และได้ตั้งชื่อว่า ยวี่ฝวอซื่อ หรือวัดพระหยก ภายในวัดประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยมีขนาดความ
สูง 1.9 เมตรแกะสลักด้วยหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน
บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับ
บริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองนานกิง แวะชมโรงงานหยกจีน เครื่องประดับนํา
โชคที่คนจีนนิยมมีไว้ครอบครอง จากนั้นเดินทางกลับสู่สนามบินเมืองนานกิง
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเมืองนานกิง
นําท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 2803 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยว บัวหิมะ+แช่นวดเท้า , ร้านชา , ร้านหยก , ร้านผ้าไหม
แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน
กรุณาชําระท่านละ 2,000-3,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน**

อัตราค่าบริการ *** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
กําหนดการเดินทาง ***ไม่มีแจกกระเป๋า ***
ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก พักเดีย่ ว

30 ส.ค.-04 ก.ย. , 7-11 , 14-18 ก.ย. 60
9-13 , 23-27 พ.ย. , 14-18 ธ.ค. 60
13-17 , 20-24 , 27 ก.ค. – 3 ส.ค. // 3-7 , 10-14 ส.ค.
17-21 , 24-28 ส.ค. 60 // 5-9 , 19-23 , 21-25 ก.ย.
26-30 , 30 ต.ค.-4 พ.ย. // 16-20 , 28 พ.ย.-2 ธ.ค.
21-25 , 23-27 ธ.ค. 60

18,999.-

4,500.-

19,999.-

4,500.-

11-15 , 12-16 ต.ค. / 30 พ.ย.-4 ธ.ค. , 5-9 , 8-12 ธ.ค. 60

22,999.-

4,500.-

19-23 , 20-24 ตุลาคม 60

23,999.-

5,500.-

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มีไกด์ท้องถิ่น **
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป 10 วันทําการ (หนังสือเดินทางไทย) - ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จา่ ยส่วนน้ําหนักที่เกินเอง ***
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สำเนำพาสปอร์ต ถ่ายแบบชัดเจนทั้งสองหน้า
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
เงื่อนไขในการให้บริการสําหรับสายการบิน
เป็นการเหมาจ่ายที่นั่งเต็ม 100 % หากท่านจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ :1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มี
การยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใ ด
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชาระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และบริษัทฯ จะ
หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. ผู้จองยกเลิกการเดินทางนอกเหนือจาก 3 ข้อข้างต้น ต้องจ่ายค่าตั๋วเต็มใบ 100 % (ราคาตั๋วแล้วแต่ช่วงการเดินทาง) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ามัดจาห้องพักต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทา ง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
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กระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะ
รับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้ าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียก
ค่าบริการ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
ตัวอย่างการถ่ายรูปสําเนาหนังสือเดินทางเพื่อยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์
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