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สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ า
อีสเทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุกใบ
จะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่ องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า
"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ นอัน
โด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ที่พกั HUISHANG HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง คุนหมิง – หลัวผิง – ชมทุ่งดอกคาโนลาหมื่นไร่ – ซิงยี่ – ป่ าภูเขาหมืน่ ยอด (รวมรถแบตเตอรี่)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางนาท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางของหิ นรู ปทรงมหัศจรรย์และนาขั้นบันไดที่สวยงาม แวะชมทุ่งดอกคาโนลาสี
เหลืองอร่ ามทุ่งกว่ าหมื่นไร่ ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้เป็ นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของชาวนาจีนที่ใช้ในการผลิตน้ ามัน ( ช่วง
ดอกคาโนลาออกดอกสวยที่สุดคือช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี )
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมืองซิงยี่ เมืองตอนใต้สุดของมณฑลกุย้ โจว บนที่
ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุย้ โจว-กวางสี ซึ่ งที่ราบสู งแห่ งนี้ มีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบหมดภาคไต้ตอนกลางทั้งหมด
เป็ นบริ เวณที่มีภูมิทศั น์ที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก นาท่านสู่ ป่ าภูเขาหมื่นยอด (ว่ านฟงหลิน) ชมความยิง่ ใหญ่
ของขุนเขารู ปปิ รามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรี ยงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็ นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุ ด
ลูกหูลูกตา พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่ นา หมู่บา้ นและสายน้ าที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว (รวมนัง่ รถแบตเตอรี่ )
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั QIAN SHAN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
หุบเหวน้าตกร้ อยสายหม่ าหลิงเหอ (รวมรถราง) – ล่ องทะเลสาบว่ างเฟิ งหู – หวงกว่ อซู่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านชม หุบเหวน้าตกร้ อยสายหม่ าหลิงเหอ หรื อ "หุบ
ผาแห่ งสายน้าร้ อยสาย" จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่ งของประเทศจีน อยูห่ ่ างจากเมืองซิ่ งยีป่ ระมาณ 15
กิโลเมตร เป็ นหุ บเหวน้ าตกที่มีความสวยงาม และเป็ นปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติที่นักท่อ งเที่ยวสามารถสัมผัส
ได้ หุ บเหวน้ าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกุย้ โจว ทางตะวันออก
ของมณฑลยูนนาน สถานที่แห่งนี้มีลกั ษณะเป็ น หุบเหวหินปูน ที่แม่น้ าหม่าหลิงใช้เวลาล้านๆปี กัดเซาะส่ วนหนึ่ ง
ของป่ าภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็ นหุ บเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตรมีความสู งประมาณเกือบ 200
เมตร มีน้ าตกชั้นเล็ก ชั้นน้อย กว่าร้อยสาย และนอกจานี้ ยงั มี เสน่ ห์ของหิ นงอก หิ นย้อย มอส เฟิ ร์น เกาะกันแน่ น
พราว ถ้าฤดูน้ าน้อยก็คล้ายกับ มีน้ าตกทีลอจ่อ นับพันสายเรี ยงราย อยูใ่ นหุ บเขา ถ้าฤดูน้ ามากก็คล้ายมีน้ าตกทีลอซู
นับร้อยๆ สาย เรี ยงรายสุดแนวผา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตะลึงในความ
มหัศจรรย์
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบว่ านฟงหู ให้ท่านชมอี ก
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คา่
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คา่
วันที่ห้า
เช้ า
เที่ยง

บรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่ าภูเขาหมื่ นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอี กแบบ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมือง
หวงกว่ อซู่ เมืองที่ต้งั ของน้ าตกหวงกว่อซู่ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเอเชีย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั GALAXY INTERNATIONAL HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า
อุทยานน้าตกหวงกว่ อซู่ – เทียนชิงเฉียว(รวมกระเช้ า) – ถา้ เทียนชิง – ป่ าหินนา้ – น้าตกโพถาง – น้าตกหวงกว่ อซู่
(รวมบันไดเลื่อน ) – อันซุ่น
บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่อุทยานน้าตกหวงกว่ อซู่ น้ าตกที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศจีน สูง 68 เมตร กว้าง 84 เมตรอันตระการตา และจุดเด่นของน้ าตกหวงกว่อซู่ คือเป็ นน้ าตกที่สามารถ
ชมวิวได้ท้ งั จากทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้ าตก เป็ นอี กความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ น้ าตกหวง กว่อ ซู่
ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็ นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซี ย วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ท้ งั ด้านหน้าและด้านหลัง ฟอง
ของน้ าใสกระจายดุจดังสาลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น้ าตกมีหลายชั้นจะเป็ นน้ าตก
ซ้อ นน้ าตก ถ้ าสุ่ ยเหลี ยน ถ้ าที่อยู่ดา้ นหลังของน้ าตก และมี น้ าตกลูกอยู่ดา้ นในถ้ าอีกที ซึ่ งใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์เรื่ องไซอิ๋ว นาท่านเดินผ่านม่านน้ าตก ชมสายน้ าที่ตกย้อยผ่านหน้าท่านประดุจม่านผืนใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านสู่ เทียนชิ งเฉียว หรื อสะพานข้ ามดวงดาว เดินสะพานข้าม
ดาว ชม สวนป่ าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ต้ งั อยูบ่ นแม่น้ าใต้ดิน หิ นก้อนที่นามาเรี ยงเป็ นสะพานจะระบุวนั เดือนปี
ค้นหาก้อนหิ นที่ตรงกับวันเดือนปี เกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นาท่านชมถ้าเทียนชิ ง และ
สะพานฟ้า จากนั้นชม น้าตกป่ าหินน้า ให้ท่านชมป่ าหินที่ต้งั อยูใ่ นน้ า ในสมัยหลายร้อยปี ก่อนป่ าหิ นยังคงจมอยูใ่ ต้
น้ ามาเป็ นเวลากว่าพันปี และเปลื อ กโลกได้เคลื่ อ นตัวดันให้ป่าหิ นผุดขึ้น มาจากใต้น้ า ท่านจะได้ชมป่ าหิ นที่ มี
เอกลักษณ์ของกุย้ โจว จนได้รับขนามนามว่า “ถ้ าจะดูความยิ่งใหญ่ อลังการของป่ าหินต้ องไปยูนนาน แต่ ถ้าจะดู
ความงดงามของป่ าหินต้ องมาดูที่ก้ ยุ โจว” นาท่านชม น้าตกโต่ วโพถาง เป็ นน้ าตกที่เกิดจากแม่น้ าสายเดียวกันกับ
น้ า ตกหวงกว่อ ซู่ โดยน้ าตกที่ ต กลงมาจากหน้า ผาลาดชัน มี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ ผ้า ม่ า นขนาดใหญ่ ปั จ จุ บ ัน มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็ นจานวนมาก สมควรควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองอันซุ่น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั YUN TONG HE YUE HOTEL หรือเทียบเท่ า
อันซุ่น – คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสู ง – เมืองโบราณกวนตู้ – บัวหิมะ – ร้ านหยก – ช้ อปปิ้ งตลาดกลางคืน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางโดยรถไฟความเร็วสู ง กลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่าน
ชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็ นทิว (ใช้เวลานัง่ รถไฟเพียง 2 ชัว่ โมงเท่านั้น)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านแวะเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรบัวหิมะ ฟังคาบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที่มีมายาวนานเป็ นพันปี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า
อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุ นหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ใน
บรรยากาศแบบเมื อ งโบราณ ที่ สร้ างขึ้ นมาเพื่อ เป็ นการอนุ รัก ษ์ส ถาปั ตยกรรมของร้า นค้าร้า นขายแบบจี นใน
สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้งั ของวัด
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คา่

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

18.35 น.
19.55 น.

ลามะ หรื อวัด ธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติ
พันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นาท่านชมร้ านหยกจีน เครื่ องประดับล้ าค่าที่คนจีนนิ ยมมี ไว้ครอบครอง
รวมถึงผีเซี๊ยะเทพนาโชคเรื่ องการเงิน โชคลาภ และความร่ ารวย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (สุ กี้เห็ด) หลังอาหารนาท่านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองราคาถูกและเที่ยวชมบรรยากาศตลาดกลางคืนย่านใจกลางเมืองคุนหมิง สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั
เข้ าสู่ ที่พัก LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
คุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนน้าตกคุนหมิง – กรุงเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี
วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมือ งคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ
ภายในวัดจะสร้างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มกั สร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรื อ
เนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มากขึ้น
เรื่ อ ย ๆ ศาลเจ้าจึงถู กสร้างเป็ นวัดในเวลาต่อ มา วัดหยวนทงเคยถู กทาลายในสมัยราชวงศ์หมิ ง และได้รับการ
ซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลองที่ท่าน
นายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิญมาจากจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จีน นับเป็ น
พระพุทธรู ปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั ในเมืองจีนด้วย ให้ท่านได้ “ลองชิ มชาที่มีชื่อเสี ยง
ต่ างๆ ที่ศูนย์ ชา” อาทิเช่น ชาอวูห่ ลง, ชาแดง, ชาผลไม้, ชามะลิ, ชากุหลาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมสวนน้าตกคุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง
ที่เป็ นสถานที่พกั ผ่อนของชาวเมืองคุนหมิง จากนั้นนาท่านแวะ ชมโรงงานผ้ าไหมจีน เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากไหม
จีนเป็ นของฝาก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** ออกเดินทางขั้นต่า 15 ท่ าน หากเดินทางต่ากว่ ากาหนด มีความจาเป็ นทีต่ ้ องเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ***

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

30 มี.ค.-4 เม.ย. 61
9-14, 24-29 พ.ค., 6-11, 20-25 มิ.ย. 61

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มรี าคาเด็ก ***

21,999.-

21,999.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

4,900.-

รายการนี้จะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้ านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้ าไหมหรื อยางพารา
เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
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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
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง หากไม่ มกี ารสอบถาม
เจ้าหน้ าที่บริษัทก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เนื่ อ งจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่ อ ท่ านเดิน ทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ า นตามคณะท่ อ งเที่ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 1,500 บาท ต่อวันต่อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวจีนและร้ านค้าต่างๆ
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
-ค่าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน
@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์
เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ ต
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน

คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสาหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจาที่พกั ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป

เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน

เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
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4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
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