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: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

้
เอาใจคนเวลาน้อย...เทีย
่ วภูเขาอวตารจางเจียเจีย
้ ทางขึน
้ เขาทีม
เขาเทียนเหมินซาน นง่ ั กระเชา้ ชมเสน
่ ี 99 โค้ง
ี วก ับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระด ับนา้ ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
หวาดเสย

พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินว ัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวทีส
่ ด
ุ ในโลก
้ พิเศษสุกเี้ ห็ด , อาหารไทย , ปิ้ งย่างบาร์บค
มือ
ิ วิ เกาหลี

กําหนดการเดินทาง

2-5, 3-6 กันยายน 2561

http://www.chinaprotour.com/ (PH) เอาใจคนเวลาน้อย... จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD)

( 4 วัน 3 คืน )
1

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: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
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
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมา
จางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่ฉางซา HUAFENG HUATIAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง

ฉางซา – จางเจียเจีย้ – แกรนด์ แคนย่ อนจางเจียเจีย้ – สะพานแก้ วยาวที่สุดในโลก – ร้ านหม้ อ

 บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องจางเจียเจี้ย มุ่ งหน้าสู่ สู่ จางเจียเจี้ย ซึ่ งตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมี
ทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูก
ประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่ งชาติ หุ บ
เขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู ง
กว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่งทําให้สถานที่แห่ ง
นี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์ แคนยอน สะพานแก้ วข้ าม
เขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุ ดด้วยความยาว
ถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 24 มิลลิเมตร รับนํ้าหนักคนพร้อมกันได้ 800 คนได้
สบายๆ วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพ
ความประทับใจ
หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และต้ องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู งจากรั ฐบาลจีน หาก
สะพานไม่ เ ปิ ดให้ นั กท่ องเที่ ย วเข้ า ชม ผู้ จั ดขอสงวนสิ ท ธ์ ใ นการเปลี่ ยนสถานที่เ ที่ ยวอื่น ทดแทน แล้ ว แต่ ความ
เหมาะสม นําท่านชม ร้ านหม้ อ ที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ไม่มี เขม่านํ้ามัน ทํากับข้าวไม่ตอ้ งนํ้ามันเยอะ
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของจีน ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่จางเจียเจีย้ TIANZI HOTEL 4* ตึก B หรือเทียบเท่ า
เช้ า

วันที่สาม
เช้ า

บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท้ า – ศูนย์ สุขภาพแอนไอออน – พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดหินทราย – ภูเขาเทียนเหมินซาน
(รวมกระเช้ า) – ทางเดินกระจก – ถํา้ ประตูสวรรค์ – ร้ านชา
 บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเยีย่ มชม ศู นย์ สมุนไพรจีนพร้ อมนวดเท้ า ฟั งบรรยายสรรพคุ ณ
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เที่ยง

คํา่
วันที่สี่

สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อ ยล้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนําท่านชม ศู นย์
สุ ขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพเป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน
พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่ จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิล ปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ด
ทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์
ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่ างจากเขตเมืองจาง
เจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน
(ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นําท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งรถของ
อุทยานและต่ อกระเช้ าขึ้น-ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี
โค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดิ นชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่
งดงามที่สุด แห่ งหนึ่ ง พร้อ มกับความเสี ยวของทางเดิ น กระจกที่มีร ะยะทางประมาณ 60 เมตร สร้า งอยู่สู งกว่า
ระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจก
ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถาํ้ เทียนเหมิน
ซานได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรั กษา
ความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่จางเจียเจีย้ TIANZI HOTEL 4* ตึก B หรือเทียบเท่ า
ร้ านหยก – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่ อว่าหากใครมีไ ว้ใน
ครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ เยีย่ มชม ศูนย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุ ดยอดใบชาของมณฑลหู
หนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก จากนั้น นําท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมือ งฉางซา ด้วย
เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหู
หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้า แบรนด์เนม ยีห่ ้อจีนชื่อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกิน
พื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก หรื อท่านจะเดินเล่น ชิม
ของกินพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.25 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541
เช้ า
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01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ก่ อนทุกครั้ง หากไม่ มีการสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าว
ไว้ข้างต้ น ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ

*** ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

พักเดี่ยว

8,888.-

3,900.-

2-5 , 3-6 ก.ย. 61

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้ าไหมหรือ
ร้ านหม้ อ, โรงงานหยก , ร้ านยางพารา แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุ ณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ าน **
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ านแต่ มีไกด์ ท้องถิ่น **
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริ การ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน )
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,200 บาท
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชําระค่าทัวร์ ยอดเต็ม ภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์
- สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทาง ถ่ ายเต็ม 2 หน้ า ( ส่ งเอกสารล่ วงหน้ า อย่ างน้ อย 10 วัน )
- ตัวอย่างสําเนาพาสปอร์ต
เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน 4 วันทําการ ยื่นที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย
1. หนังสื อเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้ อกําหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ ายสี พนื้ หลังสี ขาว เปิ ดหน้ าผาก , เปิ ดใบหู , ไม่ สวมใส่ เครื่องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้อสี ขาวถ่ ายรู ป , ไม่ สวมแว่ นตา
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ที่อยู่ที่ทํางาน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ทํางาน
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

- ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 2,500 บาท
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เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซือ้ ตั๋วเพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่ อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิส ามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยนื่ 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
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-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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