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กาหนดการเดินทาง

วันที่ 13-18, 14-19, 15-20, 20-25, 21-26, 22-27 ต.ค. 61

วันแรก
สนามบินดอนเมือง – ฉางซา
15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชี ย (FD) โดยมี เจ้าหน้าที่จาก
บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.20 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540 (บริการอาหารบนเครื่อง)
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมา
จางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่ฉางซา HUAFENGHUATIAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า
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วันที่สอง
ฉางซา – ถุงเหริน – สวนวัฒนธรรมชมเผ่ าเมีย่ ว
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองถุงเหริ น เป็ นเมืองระดับจังหวัดในจังหวัดกุย้ โจ
วเรี ยกว่า "Famous City in Western China" ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกุย้ โจวทางด้าน ตะวันออก
ของมณฑลกุย้ โจวทางด้านตะวันออกของมณฑลอู่หลิง ทางตะวันออกและติดกับเมืองฉงชิ่งทางเหนือเป็ นเส้นทาง
เชื่อมระหว่างภาคใต้และภาคใต้และมีชื่อเสียงทางด้าน "ประตูสู่ตะวันออกของ Longdong" มีพน้ื ที่ท้งั หมด 18,000
ตารางกิโลเมตร
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม สวนวัฒนธรรมชนเผ่ าเมีย่ ว หรื อที่เมืองไทยจะเรี ยก
เผ่าม้ง เป็ นเมืองเก่าแก่ที่ผสมผสานการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมกิจการทางทหารและสถาปั ตยกรรมมีมูลค่าการวิจยั
ทางประวัติศาสตร์ที่สูงและคุณค่าการท่องเที่ยว
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ที่พกั
พักที่ถุงเหริน โรงแรม JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*
วันที่สาม ภูเขาฝันจิง้ ซาน (กระเช้ า) – เมืองเฟิ่ งหวง – ชมแสง สี ยามคา่ คืนเมืองหงส์
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเปลี่ยนเป็ นรถอุทยาน ภูเขาฝันจิง้ ซาน แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติระดับชาติ AAAA แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่ งชาติสิบอันดับแรกของจีนในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงของ
จีนตั้งใน เมืองถุงเหริ น จังหวัดกุย้ โจว ซึ่งสูงกว่าระดับนํ้าทะเล 2,493 เมตรและเป็ นจุดสูงสุดของเทือกเขาอู่ หลิง นํา
ท่านชมวัดต้ นกาเนิดพระสั งกัจจายน์ เป็ นวัดทางพุทธศาสนาที่หาได้ยากในประเทศจีน และความตามธรรมชาติ
อากาศบริ สุทธิ์ เป็ นหนึ่งใน 5 ของภูเขาพุทธคีรีที่สาํ คัญของจีน อู่ไถซาน ภูเขาในมณฑลชานซี ภูถ่อซาน ในมณฑลเจ้
อเจียง ภูเขาเอ๋ อเหมยซานในมณฑลเสฉวน และภูเขาจิ่วหัวซาน อานฮุย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่ งหวง(เมืองหงส์ ) เขตปกครองตนเอง
ของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริ มแม่น้ าํ ถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่าน
ช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว แม่น้ าํ ลําธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่
ยกพื้นสูงเรี ยงรายกันบนริ มนํ้า ช่างเป็ นทัศนียภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็
ไม่ปาน
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี เสี ยงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ่ งหวง บ้านโบราณ
ที่ประดับด้วยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านค้าต่างๆที่เปิ ดต้อนรับ
นักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
พักที่ FENGTING HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วันที่สี่
เฟิ่ งหวง – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ า)–ทางเดินกระจก–ถา้ ประตูสวรรค์–พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดหินกรวด
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย เขตที่ต้งั ของ อุทยานจางเจียเจี้ย เขต
อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูยา่ ห์ เป็ นสถานทีท่ ี่ใช้เป็ นฉาก
ประกอบในภาพยนตร์เรื่ องอวตารอุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนานเป็ นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผา่ นขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วย
หลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์
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เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์ สุขภาพแอนไอออน ให้ทา่ นเลือกชมผลิตภัณฑ์
เพือ่ สุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที่นอน เป็ นของฝาก นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมือง
จางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมาย
เหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึง ก็คือช่องหินเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นาท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งรถ
ของอุทยานและต่ อกระเช้ าขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่
มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ูงกว่า
ระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจก
ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถา้ เทียนเหมิน
ซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่ คนื เงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

คา่
Option 1 ชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะ

จับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบ่ นเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพา
โนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้ งตรึ งดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย
และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผชู้ ม
กลับไปนอนฝันดี
Option 2 ชม โชว์ Dream Zhangjiajie เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เกี่ยวกับประเพณีวฒั นธรรมซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าที่มีความอลังการสวยงามด้วยแสง สี เสี ยง เป็ นการแสดงอยูใ่ นโรงละคร ประมาณ 1 ชม.
*** โปรดสอบถามราคา

พักที่ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*
วันที่ห้า
เช้ า

สะพานแก้ วแกรนด์ แคนย่ อนยาวทีส่ ุ ดในโลก – ชมโชว์ หนังตะลุง
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า เป็ นการแช่เท้าด้วยยา
สมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์ วจิ ยั ทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั การส่งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญและซื้ อยาแก้น้ าํ
ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” นําท่านแวะเยีย่ มชม ศูนย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุดยอดใบชาของมณฑลหู

หนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพานแก้ วข้ ามเขาที่ยาว
ที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430 เมตร
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กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ
หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานทีท่ ่ องเทีย่ วที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู งจากรัฐบาลจีน หากสะพาน
ไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าชม ผู้จดั ขอสงวนสิทธ์ ในการเปลี่ยนสถานที่เที่ยวอืน่ ทดแทน แล้ วแต่ความเหมาะสม นําท่านชม

คา่

ร้ านผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรัง
แฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพือ่ มาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ที่พกั
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

วันที่หก
ร้ านหยก – จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – สนามบินดอนเมือง
เช้ า
บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ ร้ านหยก ทีม่ ีผซี ิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหาก
ใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ทสี่ ุดของ
มณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยีห่ อ้ จีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของ
กินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.25 น.

เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541

01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
14-19, 15-20 ต.ค. 61
13-18, 20-25, 21-26, 22-27 ต.ค. 61

ผู้ใหญ่ **ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก**
18,999.20,999.-

พักเดีย่ ว
3,900.4,900.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
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- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนกรุ๊ปท่ านละ 1,000 บาท หรือแบบเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท
-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง

- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีน 10 วันทาการ ยื่นวีซ่ากรุ๊ป
1. สาเนาหนังสื อเดินทางถ่ ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ า
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เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีน 4 วันทาการ ยืน่ ทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย

1. หนังสื อเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้ อกาหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ ายสี พนื้ หลังสี ขาว เปิ ดหน้ าผาก , เปิ ดใบหู , ไม่ สวมใส่ เครื่ องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้อสี ขาวถ่ ายรู ป , ไม่ สวมแว่ นตา
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ที่อยู่ที่ทางาน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน

อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิ่มเติมสาหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทันก่อนออกตั๋วเครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. จองยกเลิกการเดิน ทาง โดยตั๋ว เครื่ องบิน ได้ ออกไปแล้ ว แต่ส ามารถหาผู้เ ดิน ทางใหม่ม าแทนได้ ใ นวันเดิม ผู้ย กเลิก ต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
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บินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาลา เมือ่ ออกตัว๋ แล้วไม่ สามารถนามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตัว๋ เด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อ นําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณียนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง **
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