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กาหนดการเดินทาง

ปี ใหม่ 28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค. 62

( 5 วัน 4 คืน )

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
18.10 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540 *บริการอาหารบนเครื่อง*
22.25 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมา
จางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่ฉางซา โรงแรม HUAFENG HUATIAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า
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วันที่สอง
ฉางซา – เมืองอีห้ ยาง – วัดไป๋ หลู่ – กาแพงเมืองเก่ าอีห้ ยาง – จางเจียเจีย้ – ร้ านยาจีน – ถนนโบราณซีปู้
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หยาง เมืองอู่ขา้ วอู่น้ าํ ของมณฑลหู หนาน ติดกับ
มณฑลเหอเป่ ย ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบต้งถิงที่สวยงาม (นัง่ รถ 1.5 ชม. )
นําท่านชมวัดไป๋ หลู่ วัดใหญ่ที่สุดของเมืองอี้หยาง มีอายุกว่า 1,200 ปี สร้างในสมัยราชวงศ์ถงั นําท่านกราบขอพรองค์
พระสังกัจจายน์ องค์เจ้าแม่กวนอิม พระอรหันต์ 18 องค์ รวมถึงชมห้องต่างๆภายในวัดที่แบ่งออกเป็ นหลายส่ วนทั้ง
ส่วนที่ใช้ในการปฎิบตั ิธรรม หอพระคัมภีร์ จากนั้นนําท่านชมกาแพงเมืองโบราณอีห้ ยาง สร้างขึ้นในสมัยสามก๊กเพื่อ
ป้ องกันข้าศึกมารุ กราน กําแพงเก่าสร้างด้วยดิน ต่อมาภายหลังได้บูรณะด้วยอิฐสี เขียวเพิ่มเติมเข้าไป สมัยสามก๊กถือ
ว่าที่นี่เป็ นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สาํ คัญในการรบ อิสระให้ท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย มุ่งหน้าสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่ งตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและ
มีทศั นียภาพที่งดงาม 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
นําท่านไปผ่อ นคลายความเมื่ อ ยล้าด้ว ยการนวดฝ่ าเท้า เป็ นการแช่ เท้าด้ว ยยาสมุ นไพรจีน และนวดผ่อ นคลายที่
“ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้
สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญและซื้อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง
“ยาบัวหิมะ”
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณซีปู้ ซึ่งสร้างจําลองบ้านเรื อนสมัยโบราณอย่าง
สวยงามเป็ นจุดขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากได้
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วันที่สาม
จางเจียเจีย้ – ร้ านหยก – สะพานแก้ วแกรนด์ แคนย่ อนยาวที่สุดในโลก – ศูนย์ วัฒนธรรมชา
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์ แคนยอน สะพานแก้ วข้ ามเขาที่ยาว
ที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่ งใหม่ล่าสุ ด ด้วยความยาวถึง 430
เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคํา
บรรยายใดๆ หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู งจาก
รัฐบาลจีน หากสะพานไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลี่ยนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน แล้ วแต่
ความเหมาะสม
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผซี ิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใคร
มีไว้ในครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ เยีย่ มชม ศูนย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุดยอดใบชาของ
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มณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ที่พกั
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
Option ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู เป็ นทะเลสาบบนช่องเข้าสูง เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักนํ้า ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหูถูกรายล้อมด้วย
ยอดเขามีววิ ทิวทัศน์สวยงามให้ท่านล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา ระหว่างทางก็จะพบแพและคนใส่ชุดพื้นเมือง
คอยต้อนรับ ใช้เวลาล่องเรื อประมาณ 30 นาที หลังจากล่องเรื อเสร็จก็ตอ้ งเดินลงจากเขา ระหว่างทางก็จะพบกับ
นํ้าตกเป่ าเฟิ่ งหูที่ไหลลงมาจากตัวทะเลสาบ ราคาท่ านละ 350 หยวน
Option โชว์ เหม่ ยลี่เซียงซี โชว์ Dream Zhangjiajie เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าที่มีความอลังการสวยงามด้วยแสง สี เสียง เป็ นการแสดงอยูใ่ นโรงละคร
ประมาณ 1 ชม. ราคาท่ านละ 300 หยวน
(หากสนใจซื้อทัวร์ เพิ่มเติม ...กรุณาติดต่ อจองที่ไกด์ ท้องถิน่ หรือหัวหน้ าทัวร์ )
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คา่

ภาพวาดทราย – ถา้ มังกรเหลือง (รวมล่ องเรือ) – พิพิธภัณฑ์ จางเจียเจีย้ – ร้ านยางพารา – เมืองฉางเต๋ อ
ไนท์ ทัวร์ เมืองโบราณต้ าเสี่ยวเหอเจีย
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยีย้ น พิพธิ ภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของ หลี่
จวินเซิง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ด
ทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ นึ มาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมาย
หลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก จากนั้นชม ถา้ หวงหลงต้ ง (ถา้ มังกรเหลือง) ถํ้าที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจาง
เจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและ
สระพญามังกร อันน่าพิศวง นําท่าน ล่ องเรือชมหินงอกหินย้ อยภายในถา้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์ จางเจียเจีย้ ซึ่งได้รวมรวมและจัด
แสดงเรื่ องราวในอดีตของเมืองจางเจี้ยเจี้ยไว้อย่างมากมาย จากนั้นนําท่านชม ศูนย์ สุขภาพยางพารา ให้ท่านเลือกชม
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ทีน่ อน เป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองฉางเต๋ อ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเที่ยวชมถนนโบราณต้ าเสี่ ยวเหอเจีย ที่สร้างตามแบบโบราณ
บอกเล่าถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองฉางเต๋ อ อิสระให้ท่านถ่ายรู ป เดินเล่น ช้อปปิ้ ง และยังเป็ นแหล่ ง
รวมอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็ นฝาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่ฉางเต๋ อ โรงแรม FOUR SEASONS SPRING GOLDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

วันที่ห้า
ทะเลสาบหลิวเยว่ – กาแพงกวีจีน – ฉางเต๋ อ – ฉางซา – เกาะส้ ม (รวมรถราง) – ถนนหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านชมทะเลสาบหลิวเยว่ สถานท่องเที่ยวระดับ 4A ทะเลสาบแห่ งนี้ ติด
หนึ่งในสี่ของทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีเนื้อที่ประมาณ 138.8 ตารางกิโลเมตร รอบๆทะเลสาบจะเต็มไป
ด้วยต้นไม้นานาพันธ์ ต้นหลิว และดอกไม้ตามฤดูกาล ทําให้โดยรอบทะเลสาบสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นนําท่าน
ชมกาแพงกวีฉางเต๋ อ ซึ่ งเป็ นกําแพงกวีที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยรัฐบาลฉางเต๋ อ เพื่อ โปรโมทวัฒนธรรมจีนให้
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เที่ยง

คา่

นักท่องเที่ยวได้มาชม จึงได้ลงทุนสร้างกําแพงป้ องกันนํ้าท่วมยาว 2.92 กิโลเมตร พร้อมกับจารึ กบทกวียาวตลอดแนว
มีท้งั บทกวี ภาพแกะสลัก สวยมาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เกาะส้ ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ าํ ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ใจกลางนครฉางซา มีความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ชมหินแกะสลักรู ปหน้าของท่านประธานเหมาเจ๋ อตุง สมัยเมื่อ
อายุ 35 ปี เมื่อสมัยก่อนท่านประธานเหมาเคยมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการพักผ่อนและอ่านหนังสือ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพประทับใจ (รวมค่ารถแบตเตอรี่ )
จากนั้นเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้า
แบรนด์เนม ยีห่ อ้ จีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และ
ซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพืน้ เมืองเป็ นของฝาก หรื อท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพืน้ เมืองได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.25 น.

เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541

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

อัตราค่าบริการ

*** ทัวร์ ราคาพิเศษ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง 4 ร้ าน ***
กาหนดวันเดินทาง

**ปี ใหม่ ** วันที่ 28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2562

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักเดีย่ ว

18,999.-

3,900.-

*** เด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี เพิม่ ค่าใช้ จ่ายท่ านละ 3,000 บาท ***
** ท่ านทีไ่ ม่ ประสงค์จะเข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง เพิม่ ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 3,000 บาท **
รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานหยก , ร้ าน
ยางพารา และร้ านใบชา แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 – 60 นาที
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุ ณาชาระท่ านละ 3,000 บาทต่ อท่ าน**
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการสอบถาม
เจ้าหน้ าที่บริษัทก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
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- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- 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
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 เครื่องประดับ
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
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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 นวั นเดิม ผู้ย กเลิก ต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาทีน่ ั่งราคาพิเศษ เมือ่ ออกตัว๋ แล้วไม่สามารถนามาคืนเงินได้ 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 ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุด วิสัยใดๆ 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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