ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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

ิ เกียง
SC-ทะเลทรายซน
ิ เกียง-ทูรพ
อูรม
ู ฉ
ู ี-พิพธิ ภัณฑ์ซน
ู าน-ซา่ นซา่ น-ทะเลทรายคูม
่ ู่ถา่ เก๋อ
ภูเขาเปลวเพลิง-เมืองโบราณเกาชาง
ิ เกียง 4 วัน 2 คืน
ตลาดต ้าปาจา-โชว์ซน

เดินทาง

ั่
18 พ.ค. 22 มิ.ย. 60 ราคาโปรโมชน

24,999.-

** ทุกทีม
่ ป
ี ระกันอุบต
ั เิ หตุ วงเงินหนึง่ ล ้านบาท * เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท ้องถิน
่ และทิปคนขับรถท ้องถิน
่ รวม 1,200 บาท
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย 50 หยวน
** ทัวร์ไม่แจกกระเป๋ า ไม่มรี าคาเด็ก * บริการน้ าดืม
่ วันละ 1 ขวด/วันท่องเทีย
่ ว
ั เปลีย
** รายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงหรือสบ
่ นตามความเหมาะสม
ิ เกียง" (รับทีเ่ มืองจีน)
** รับของทีร่ ะลึก “ผ ้าผูกใจสาวซน
ราคาขายรวม ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน, ค่าภาษี ตั๋ว (ค่าภาษี สนามบินไทย+ค่าภาษี สนามบินจีน), ค่าทัวร์
ราคาขายไม่รวม ค่าวีซา่ จีน 1,200 บาท, ค่าทิปทุกประเภท, ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1,200 บาท, ค่าทิป
หัวหน ้าทัวร์ไทย 50 หยวน และค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวต่างๆ
หมายเหตุ
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเทีย
่ วบิน ปรับเปลีย
่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ั ้ ชด
ิ
หรือแจ ้งให ้ทราบในเวลากระชน
ท่านใดทีต
่ ้องออกตั๋วภายในประเทศ
(เครือ
่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ)
ี หาย ทางบริษัทฯ จะไม่
กรุณาเผือ
่ เวลาและสอบถามทีเ่ จ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นทุกครัง้
เพราะหากมีความเสย
รับผิดชอบ

้ บปิ้ ง **
** รายการนีไ้ ม่ลงร้านชอ
ิ เกียง เป็ นพืน
โปรดทราบ เนื่องจากซน
้ ทีอ
่ อ
่ นไหวทางการเมือง ในกรณีทม
ี่ เี พียงข่าว ยังไม่มป
ี ระกาศห ้ามเข ้าจาก
ทางรัฐบาลจีน ผู ้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยูใ่ นระดับปกติ ยังคงเดินหน ้าจัดกรุ๊ปทัวร์ตอ
่ ไป เพราะตั๋วเครือ
่ งบิน,
ตั๋วรถไฟ, ห ้องพัก, วีซา่ ต ้องมีการจัดการเตรียมไว ้ล่วงหน ้า แต่ถ ้าในกรณีทม
ี่ ป
ี ระกาศห ้ามเข ้าอย่างเป็ นทางการ ผู ้
ี่ งว่า เมือ
่ ค่าวีซา่ ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจา
เดินทางยอมรับความเสย
่ ผู ้จัดหยุดดาเนินการอาจมีคา่ ใชจ่้ ายเกิดขึน
้ ได ้ เชน
ตั๋ว ฯลฯ ซงึ่ ไม่อาจขอเงินคืนได ้ แต่ในสว่ นค่าใชจ่้ ายทีย
่ งั ไม่ได ้ใช ้ หรือ ดาเนินเรือ
่ งขอคืนได ้ บริษัทฯ จะจัดคืนให ้
ลูกค ้าได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ ทางบริษัทได ้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ตา่ งประเทศแล ้วเท่านั น
้
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วันแรก
24.00 น.
วันที่สอง
03.05 น.
05.55 น.
07.45 น.
11.45 น.

นัดพบ สุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ G สายการซานตงแอร์ไลน์
(จอดส่งผูเ้ ดินทางได้ที่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4-5)
สุ วรรณภูม-ิ อูรุมฉี-พิพธิ ภัณฑ์ ซินเจียง-ทูรูพาน
นาท่านเหิรฟ้ าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886
ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่ออกนอกสนามบิน) แล้วขึ้นเครื่ องลาเดิม
เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886
ถึงอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยูแ่ ถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็ นเขตปกครองตนเองที่มีพ้นื ที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้ง
มณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน ชมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม
มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็ นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ตา่ งๆ 2 ภาษา คือภาษา ท้องถิ่น (ภาษา
เว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง
ิ เกียงอุยกูร ์ เป็ นมณฑลทีม
เขตปกครองตนเองชนชาติซน
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของจีน มีพน
ื้ ที่ 1.6604
ล ้านตารางกิโลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตัง้ อยูท
่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พืน
้ ทีต
่ า่ สุดตา่
จากระดับน้ าทะเล 155 เมตร พืน
้ ทีส
่ งู สุดสูง 8,611 เมตรจากระดับน้าทะเล ซงึ่ อยู่ในบริเวณ
ิ เกียงเป็ นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพันธุด
เทือกเขาชายแดนติดต่อกับแคชเมียร์ ซน
์ ี เป็ นแหล่ง
ผลิตฝ้ าย ไหม ขนแกะ วอลนัท เป็ นขุมแร่ธาตุ เป็ นแหล่งถ่านหินและน้ามันดิบขนาดใหญ่ มี
ประชากร 19.6 ล ้านคน พลเมืองสว่ นใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอูรูมูฉีเป็ นเมืองหลวง มี
ทรัพยากรน้ าอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าใหญ่น ้อยรวม 570 สาย

13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
 นาชมพิพิธภัณฑ์ ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขดุ ค้นได้ทวั่ มณฑลซินเจียง ชมการจาลองบ้านเรื อน
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ขนาดเท่าของจริ ง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยูใ่ นเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์
โบราณ (โฉมงามลัว่ หลาน) ที่เป็ นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขดุ พบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี (ปิ ดวัน
จันทร์//ไม่มีค่าบัตร)
ในเขตทะเลทราย พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 3-4 ทุม
่
เวลาเทีย
่ วจึงมีเต็มทีใ่ นแต่ละว ัน อาหารเทีย
่ งปกติร ับประทานประมาณ บ่าย 2 โมง
อาหารคา่ โดยปกติจะร ับประทานประมาณ 2-3 ทุม
่

20.00 น.

เดินทางสู่เมืองทูรูพาน (183 กม.) เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็ นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1.
ต่าที่สุดในจีน ต่าจากระดับน้ าทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส
เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซี ยส 3. ลมแรงสุ ด จึงมีโรงงานไฟฟ้ าพลังลมหลายแห่ง) ผ่านโรงงานผลิตไฟฟ้ า
จากพลังลมที่เมืองต้าปั่นเฉิน
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
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วันที่สาม
08.00 น.

14.00 น.

20.00 น.

อูรูมูฉี-ทูรูพาน-เขาเปลวไฟ-ถา้ พระพันองค์ -เมืองเกาซาง-คานเอ๋ อจิ่ง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นาท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรื อ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอ
คงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพือ่ ให้พระถังซาจัง๋ ได้เดินทางไปเชิญ
พระไตรปิ ฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกั ษณะเป็ นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีตน้ ไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่
ไกลจะเห็นเป็ นสีเพลิงคล้ายไฟกาลังลุกไหม
 นาท่านไปชมเชียนฝอต้ ง หรื อ ถา้ พระพันองค์ ซึ่งเป็ นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรม
โลก ประกอบด้วยถ้ าน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ า เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรู ปปั้ นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็ น
จานวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรู ปปั้ น 2,000 องค์ที่มีมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็ นรู ปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
 นาท่านไปชมซากเมืองโบราณเกาชาง (รวมรถลา) ภาษาอุยกูร์เรี ยก DUHU CITY มีความหมายว่า เมือง
กษัตริ ย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักรCHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์
ฮัน่ ตะวันตก (ประมาณ 100 ปี ก่อนคริ สตกาล) ที่นี่ถูกเรี ยกว่ากำแพงเกำชำงหรื อด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮนั่
ถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่วนกลางส่งทหารและเจ้าหน้าที่ปกครองจากเมืองหลวงเข้ามาดูแลพื้นที่
คอยป้ องกันการรุ กรานของเผ่าเซียงหนู
เมืองเกาชางสิ้นสุดและถูกทาลายยับเยินเพราะสงครามในปลาย
ศตวรรษที่ 13 บนพืน้ ที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่า กาแพงเมืองเก่า ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยอารย
ธรรมที่เคยรุ่ งเรื องมาก่อน (รวมรถแบตตารี่ )
 นาท่านไปชม “คานเอ๋ อจิ่ง” ระบบชลประทานใต้ดินของทูรูพาน ซึ่งมีการต่อท่อเพือ่ นาน้ าที่ละลายจาก
น้ าแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพือ่ ป้ องกันการระเหยของน้ าในฤดูร้อน
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ HUOZHOU HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
E Ring Rd, 吐鲁番市 Tulufan Shi, Xinjiang Weiwuerzizhiqu, จีน +86 995 866 6888

วันที่สี่
07.00 น.

ทูรูพาน-ซั่นซั่น-ทะเลสาบอ้ ายติง-อุทยานทะเลทรายคู๋มู่ถ่าเก๋อเ-อูรุมฉี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากทูรูพาน เดินทางต่อไปอีกสักหน่อยถึงเมืองซ่านซ่าน (จีน: 鄯善 Shanshan; อุยกูร์ :? پىچان, ULY:
Pichan, UYY: Piqan) เดิมเป็ นอาณาจักรโบราณ ที่ต้งั อยูท่ ี่ปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลทรายทาคลา
มากัน TAKLAMAKAN ทะเลทรายที่ใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของจีน และใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก เมืองนี้เป็ นที่
รู ้จกั ในชื่อเดิมคือราชอาณาจักร kroran หรื อโหลหลาน Loulan แต่ถูกเปลี่ยนชื่อ Pichan หลังจากที่กษัตริ ยข์ อง
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kroran ถูกลอบสังหารโดยทูตจีนในคริ สตศักราช 77 หลังจากนั้นยังมีกษัตริ ยป์ กครอง อยูเ่ ป็ นระยะ แต่ก็เป็ นหุ่น
เชิดของรัฐบาลประเทศจีน
 แวะชมทะเลสาบอ้ายติงหู 艾丁湖吐鲁番 Aydingkol Lake (เอดินเซคูลลีย)์ ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของตัว
เมืองถูหลู่ฟัน ห่างกันประมาณ 35 กม. เป็ นทะเลสาบที่มีระดับต่ากว่าระดับน้ าทะเล 153.31 เมตร เป็ นจุดที่
ต่าสุดในจีน และต่าเป็ นอันดับ 3 ของโลก ตอนนี้ทะเลสาบได้เหือดแห้งลงจนกลายเป็ นทะเลสาบเกลือ
อ้ายติงหูมีความยาว 40 กม. จากตะวันออก-ตะวันตก กว้าง 8 กม. จากเหนือ-ใต้ คาว่า "อาติง" เป็ นภาษาอุยกูร์
แปลว่า "แสงจันทร์" เนื่องจากมีแผ่นเกลือจับหนาบนผิวทะเลสาบเมือแสงจันทร์สาดจะสะท้อนเปล่งประกาย
วาววาม มีบนั ทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 50.3 องศาเซลเซียส
 นาชมทะเลทรายคู่มู่ถ่าเก๋ อ 库姆塔格沙漠 ตั้งอยูท่ ี่อาเภอซ่านซ่าน ทางทิศตะวันออกซินเกียง ห่าง
จากนครอูรูมูฉี 280 กิโลเมตร และอยูท่ างทิศตะวันออก ห่างจากเมืองทูรูพาน ประมาณ 90 กิโลเมตร ทะเลทราย
คู่มู่ถ่าเก๋ อนี้ เป็ นภาษาอุยกูร์ มีความหมายว่า "ภูเขาทราย" เพราะเป็ นส่วนประกอบหนึ่ง ของทะเลทรายทาคลา
มากัน ทะเลทรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีความยาวจากตะวันออก-ตะวันตก 62 กม. กว้าง 40 กม. จากเหนือใต้ มีเนื้อที่รวม 1,880 ตารางกิโลเมตร เป็ นทะเลทรายที่อยูใ่ กล้กบั เขตเมือง ที่เดียวในโลก จึงมีฉายาว่า
"ทะเลทรายในเมือง" สัมผัสกิจกรรมทะเลทรายแสนสนุก นัง่ กระบะสไลด์ทราย สุดหวิวสุดสนุ กจากเนินทราย
สูงด้านบนลงมาเชิงเนินเขาทรายด้านล่าง (สามารถใช้กระบะทรายของอุทยาน...ฟรี // ราคาไม่รวมต่ากิจกรรม
ทะเลทราย)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองทูรูพาน
 เข้าชมตลาดนัดขายสิ นค้าพืน้ เมือง (ต้ าปาจา) เพือ่ ชมชีวติ ของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น
ผ้าพันคอสีสวย เครื่ องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริ คอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอน
อบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถัว่ อบแห้งชนิดต่างๆ
 มอบของที่ระลึกจากซินเกียงให้ทุกท่าน "ผ้ าพันคอผูกใจ" แล้วเดินทางไปสนามบิน
19.20 น.
อาลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885
23.05 น.
ถึงสนามบินนครคุนหมิง แวะจอดรับผูโ้ ดยสารเพิม่ เติม
01.00 น.
(วันรุ่ งขึ้น) เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 8885
02.05 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************************************************************
ค่าบริการ ท่านละ 24,999 บาท / พ ักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่ 3,000 บาท
* ไม่มรี าคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋ า

ั ้ ประหยัด / ค่าทีพ
อ ัตราค่าบริการรวม ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไปกลับ ชน
่ ัก 2 ท่าน ต่อ หนึง่ ห ้องคู่ / ค่าภาษี สนามบินไทย 700
บาท, จีน 90 หยวน / ค่าอาหารทุกมือ
้ ทีร่ ะบุตามรายการ / ค่ารถรับสง่ ตามสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่าน
ิ้ ทีม
ประตูเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าเดินทาง 1ชน
่ ีน้ าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก. /
ค่าประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์
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่ ค่าโทรศพ
ั ท์ ค่าซก
ั
ค่าบริการไม่รวม ค่าวีซา่ ประเทศจีน (กรุ๊ป 1,200 บาท / วีซา่ เดีย
่ ว 1,700 บาท) / ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว เชน
รีด ค่าเครือ
่ งดืม
่ นอกจากรายการ / ค่าทิปทุกประเภท / ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท ้องถิน
่ 1,200 บาท และค่าทิปหัวหน ้าทัวร์
ื เดินทาง / ค่าทาเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสอ
ื ต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน / ค่าวี
ไทย 50 หยวน / ค่าทาหนังสอ
่
ซาของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
ิ ธิเ์ ปลีย
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสท
่ นแปลงรายการได ้ตามความเหมาะสม / ในกรณีทไี่ ม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุ
้
ในโปรแกรมได ้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าชาและความผิ
ดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มก
ี ารคืน
ิ้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย
ิ ธิก
เงินใดๆ ทัง้ สน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให ้ โดยขอสงวนสท
์ ารจัดหานี้โดยไม่แจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้า / การไม่รับประทานอาหารบางมือ
้ ไม่เทีย
่ วบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทาประกันอุบัตเิ หตุไว ้ให ้กับลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงือ
่ นไขตามกรมธรรม /
ิ ธิท
ิ ธิท
บริษัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะมีการเปลีย
่ นแปลง
ราคา โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
ื่ เป็ นภาษาอังกฤษตาม สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
สารองทีน
่ ง่ ั มัดจา 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชอ
เงือ
่ นไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใชจ่้ าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน-เก็บ
ค่าใชจ่้ าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใชจ่้ าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
ความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย
่ ว
สายการบินและตัวแทนการท่องเทีย
่ วในต่างประเทศซงึ่ ไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ
ี หายต่างๆทีอ
 ความเสย
่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย
่ นแปลง
่ การเจ็บป่ วย การ
กาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ ทางตรง หรือทางอ ้อม เชน
ถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

หล ังจากการจองท ัวร์และชาระเงินม ัดจาแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือ
่ นไข ทีบ
่ ริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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