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ิ ภูเขาหิมะกลาเซย
ี ร์
เฉิงตู พิชต
“ต๋ากูป
่ ิ งชวน”
16,900
กาหนดการเดินทาง
ั ัสธรรมชาติของมณฑลเสฉวน 6 ว ัน 3 คืน
สมผ

กาหนดการเดินทาง
มกราคม - มีนาคม 2562

D1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
23.55 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น4
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

D2 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – เมืองโบราณตูเจียงเยีย่ น- วัดผู่เจ้ า
03.25 น.
เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบิน MU5036 China Eastern Airlines
07.30 น.
ท่าอากาศยานเฉิงตู ป็ นอีกหนึ่งเมืองที่สาคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูใ่ นมณฑลเสฉวน ทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ครอบคลุมเนื้อที่ราว ๆ 12,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของประเทศจีน มีชื่อเสียงอย่างในการที่เป็ นเมืองที่พรั่งพร้อมไปด้วยวัฒนธรรมและศิลปะที่หลากหลาย รวมทั้ง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นต้นกาเนิดของแม่น้ าที่สาคัญหลายสาย เช่น แม่น้ ามิน (Min river) และแม่น้ าถัว (Tuo river) แม่น้ า
สองสายที่แยกมาจากแม่น้ าแยงซีเกียง ซึ่ งเชื่อมต่อไปยังแม่น้ าอื่น ๆ อีกกว่า 40 สาย และด้วยความที่เฉิงตูเป็ นเมืองใหญ่ จึงทาให้
มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งการคมนาคมที่สะดวกสบายในเมืองเฉิงตู จึงทาให้เมืองแห่งนี้น่าสนใจไม่นอ้ ย
เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่ตอ้ งการมาเยือนประเทศจีน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ามือง จากนั้น...
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาทุกท่านเที่ยว ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า เมืองตูเจียงเยีย่ นตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของมณฑล
เสฉวน เปิ ดเมื่อต้นปี ค.ศ. 2012 เป็ นสถานที่เพาะพันธุแ์ ละบ้านของ
แพนด้า (หมีแพนด้า) กว่าร้อยละ 30 ของ แพนด้ายักษ์ทวั่ โลกสัตว์
ใกล้ศูนย์พนั ธุห์ ลากหลายสายพันธุอ์ ื่น ๆ เช่น เสื อดาวหิมะ เสือลายเมฆ
และแพนด้าแดงอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วยังเป็ นสถานที่ ที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยพืชพรรณนา นาชนิดทางเดินผ่านแมกไม้ เข้าไปประมาณ 700 เมตร
จะเจอส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าติดๆกัน7 จุดเป็ นศูนย์อนุรักษ์ที่เห็นหมี
แพนด้าอย่างใกล้ชิด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านเที่ยว เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน อยูห่ ่างจากนครเฉิงตูประมาน 75 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยีย่ นมีชื่อเสียง
มาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยงิ่ ใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปี ก่อน ถือว่าเป็ นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้
งานได้จนถึงปั จจุบนั (ประมาณ 2 ชัว่ โมง) และนาท่านเข้าชม วัดผู่เจ้ า เดิมชื่อวัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวนช่วง

ปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้ จนในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาในซ่อมแซม กว่า 205 ปี มี
พระพุทธรู ปศักดิสิทธิ์มากมาย เป็ นวัดที่นกั วิชาการใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวติ รวมไปถึงวัฒนธรรมของ
พระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศ์ชิง วัดนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ ดาราผูก้ ากับดังๆ จากฮ่องกง, นักธุรกิจ และผูน้ าผูบ้ ริ หาร มากราบ
ไหว้เป็ นประจาทุกปี เพราะวัดนี้ศกั ดิสิทธิ์ในด้านความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ความมีชื่อเสียง .. เดินทางสู่เท่าเซี่ยน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
MAOXIAN INT’L HOTEL เทียบเท่ าหรือระดับ 4 ดาว
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D3 ธารนา้ แข็งกลาเซียร์ ต๋ากู่(กระเช้ า) – ทะเลสาบจิงโหว – ทะเลสาบต๋ ากู่ – เม่ าเซี่ยน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่าเที่ยวชม ธารน้าแข็งต๋ ากู่ ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติ ที่ล้ าค่าของ
มณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดในโลก จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ประมาณ 5,286 เมตร เป็ นภูผาธารน้ าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้า
พิทกั ษ์ธารน้ าแข็งแห่งนี้อยู่ ทาให้ธารน้ าแข็งแห่งนี้มิเคยมีผใู ้ ดพิชิตยอดเขาได้

กลางวัน

รับประทาณอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านนั้งกระเช้าชมภูเขาน้ าแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็ นสันหลังมังกร ที่มีความงดงาม ฉากเบื้อง
หน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตย์สะท้อนกลาเซียร์คล้ายดัง่ ภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อน
เข้าสู่สายตา ดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิง่ นัก จากนั้นนาท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จวิ่ จ้ายโกว
ทะเลสาบจิงโหวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลาธารคู่รัก และทะเลสาบทีถ่ ือได้วา่ เป็ นจุดที่สาคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ทะเลสาบต๋ ากู่”
หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบน้ ามนต์ขอพรเพราะชาวเผามีการเล่าขานว่า เมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ที่คุม้ ครองทะเลสาบแห่งนี้ จะทาให้เรื่ องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลง หรื อต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดัง่ ใจ
หมาย ทาให้ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสาคัญยิง่ นัก และนาทุกท่านเดินทาง กลับสู่เมืองเม่าเซี่ยน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
MAOXIAN INT’L HOTEL เทียบเท่ าหรือระดับ 4 ดาว

D4 เฉิงตู – ร้ านแช่ เท้ า - ร้ านยางพารา – ถนนคนเดินซอยกว้ างซอยแคบ
เช้า
กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา
เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย และนาท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋ าย หรื อซอย
กว้ างซอยแคบ ได้รับขนานนามว่าเป็ นถนนโบราณ โรแมนติก บ้านหลายหลัง
ยังคงสไตส์ความเป็ นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็ นบ้านของนายทหารปั จจุบนั
เปลี่ยนเป็ นถนนคนเดินขาย
ของที่ระลึก ของกิน โรงละครพิพธิ ภัณฑ์ ฯลฯ
ถนนแบ่งเป็ น 2 สาย มีท้งั ซอยกว้าง และซอยแคบให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
JINNIU HOLIDAY INN เทียบเท่ าหรือระดับ 4 ดาว

D5 วัดเหวินซู – ถนนโบราณจิน่ หลี่ – ถนนคนเดินชุนซีล่ ู – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านชม วัดเหวินซู วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่ งมณฑลเสฉวน เป็ นวัดที่มีชื่อสียงมากที่สุดของมณฑล เสฉวน สร้างใน
ราชวงศ์ถงั แต่ถูกไฟไหม้ในสมัยราชวงศ์หมิง เหลือแต่พระที่ทาด้วยเหล็ก 10 องค์ และต้นสนพันปี 2 ต้น ภายในวัดมีพระหล่อ
สัมฤทธิ์กว่า 100 รู ป ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็ นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมืองเฉินตู
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
แหล่งช้อปปิ้ งถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้ เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมาย
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย พร้อมชมบ้านเรื อนรู ปทรงโบราณในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและ
สินค้าพื้นเมือง และนาทุก ท่านช้ อปปิ้ ง ถนนคนเดินซุนซีลู่ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝาก เป็ นถนนที่ ไม่ยาวมากนัก แต่
เป็ นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉิงตู ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย ๆมากมาย
ค่า รับประทานอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางสู่ทา่ อากาศยานเฉิงตู 23.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน
MU5035 China Eastern Airlines

D6

เฉิงตู - กรุงเทพฯ

02.25+1น.

ถึงกรุ งเทพฯ โดนสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************
อ ัตราค่าบริการ 2562 *
้ ไปคอนเฟริม
ลูกค้าผูใ้ หญ่ 24 ท่านขึน
์ ออกเดินทาง

ว ันทีเ่ ดินทาง

ราคา/บาท/ท่าน
่
*ไม่รวมวีซา

พ ักเดีย
่ ว/บาท/
ห้อง

27ก.พ.- 4 มี.ค.62

16,900

2,800

1-6 มี.ค.62

16,900

2,800
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7-12 มี.ค.62

16,900

2,800

13-18 มี.ค. 62

16,900

2,800

*ชําระค่าม ัดจํา ท่านละ 5,000 บาทเมือ
่ จองท ัวร์

*ยอดสว่ นทีเ่ หลือจะต้องชําระล่วงหน้า 20 ว ันก่อนการเดินทาง
*ราคานีไ้ ม่สามารถเลือกทีน
่ งบนเครื
่ั
อ
่ งบินได้เนือ
่ งจากเป็นตว๋ ั กรุ๊ปราคาพิเศษ
่ ั ไม่มรี าคาเด็ก
*ราคานีเ้ ป็นราคาโปรโมชน

อ ัตรานีร้ วม

ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก (ห ้องคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่
ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่ารถรับสง่ และระหว่างนาเทีย
่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม์)
ั ้ ประหยัด ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
ราคารวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี น้ ามัน
ั ภาระตามทีส
น้ าหนักสม
่ ายการบินกาหนด (กระเป๋ าโหลดใต ้เครือ
่ ง จากัดท่านละ 1 ใบ เท่านัน
้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
หัวหน ้าทัวร์เดินทางจากไทย
้ เทีย
- รายการนี้ โต๊ะอาหารมือ
่ ง/คํา
่ บ ังค ับนงเป
่ ั ็ นโต๊ะ 10 ท่าน(เนือ
่ งจากราคาท ัวร์คด
ิ เป็นโต๊ะ/10คน) หาก
ลูกค้ามีความประสงค์จะแยกโต๊ะต่างหากแต่จํานวนไม่ถงึ 10 ท่าน ท่านจะต้องจ่ายค่าสว่ นต่างทีน
่ งที
่ั ข
่ าดไปเพืม
่
ด้วยต ัวท่านเอง
ิ ค้าพืน
้ เมือง ในนามของร ัฐบาล ตามรายการท ัวร์นค
- ตามนโยบายของร ัฐบาลจีนเพือ
่ โปรโมทสน
ี้ อ
ื บ ัวหิมะ,
หมอนยางพารา,หยก,ผ้าไหม (ทางท ัวร์จะจ ัดให้ทา่ นลง 2 ร้าน) ซงึ่ จําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมท ัวร์เพราะมีผล
ี้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านร ัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนลูกค้าทุกท่าน
ก ับราคาท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จึงอยากเรียนชแ
ื้ หรือไม่ทงนี
ิ้ แต่หาก
้ น
เข้าชม ท่านสะดวกซอ
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหล ัก ไม่มก
ี ารบ ังค ับใดๆทงส
ั้ น
ท่านไม่มค
ี วามประสงค์จะเข้าร้านร ัฐบาล หรือ ต้องการแยกต ัวออกจากคณะเมือ
่ ถึงร้านร ัฐบาล ทางบริษ ัทมีความ
้ า่ ยทีเ่ กิดขึน
้ จากท่าน..เป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน
จําเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าใชจ
-

อ ัตรานีไ้ ม่รวม

ื เดินทาง
-ค่าทาหนังสอ
่ ค่าเครือ
ั ท์, ค่าซก
ั รีด ฯลฯ
-ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน
่ งดืม
่ , ค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศพ
-ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
-ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
-ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7% (กรณีต ้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
- ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินกว่ากาหนด

- ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถ 30 หยวน/ว ัน/ท่าน

- ไม่รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป 1,000 บาท เข ้าประเทศจีน (Visa Group)
ื เดินทางไทย
สาหรับหนั งสอ

สําค ัญ !!

โปรดอ่านอย่างละเอียด

วีซา่ เข ้าจีนประเภทกรุ๊ป
้
(ใชสแกนหน
้าพาสปอร์ตพร ้อมรูปถ่าย สง่ ให ้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง)
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่ กรุป
่
หมายเหตุ ในกรณีทท
ี่ างร ัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา
๊ หรือ ปฐ ิเสธวีซา
่ กรุป
หรือออกกฎใดๆเป็นเหตุให้ไม่สามารถยืน
่ วีซา
๊ ได้ผเู ้ ดินทาง
ี ค่าใชจ
้ า่ ยในการทําวีซา่ เดีย
จะต้องเสย
่ วเพิม
่ ท่านละ 800 บาท ด้วยตนเอง

หมายเหตุ

่ ั จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย
ิ้ ถ้ากรณี
เนือ
่ งจากราคานีเ้ ป็นราคาโปรโมชน
่ นแปลงการเดินทางใดๆ ทงส
ั้ น
ิ ธิใ์ นการไม่คน
ยกเลิก หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางโดยแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 ว ัน ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื เงิน
ม ัดจํา หรือ เงินทงหมดให้
ั้
ก ับท่าน
- เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทงหมดหรื
ั้
อบางสว่ นก ับทางบริษ ัทฯ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมร ับในเงือ
่ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทงหมด
ั้
ิ ธิท
ั
- บริษ ัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในท ัวร์น ี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสยจนไม่
อาจแก้ไขได้
- รายการท่องเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็น
สําค ัญ
ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภ ัยธรรมชาติ ปฏิว ัติและอืน
- บริษ ัทฯ ไม่ร ับผิดชอบค่าเสย
่ ๆทีอ
่ ยู่
้ า่ ยเพิม
่ การเจ็บป่วย ,
้ ทางตรงหรือทางอ้อม เชน
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษ ัทฯหรือค่าใชจ
่ เติมทีเ่ กิดขึน
การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ , การยกเลิกเทีย
่ วบินกะท ันห ันจากสายการบิน หรือจากอุบ ัติเหตุตา่ งๆ
ิ้ หากเกิดกรณีความล่าชา้ จากสายการบิน, การประท้วง, การน ัดหยุด
- ทางบริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท
ี่ า่ นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต
่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก
่ รมแรงงานทงจากไทย
ั้
และต่างประเทศซงึ่ อยูน
่ อกเหนือความร ับผิดชอบของบริษ ัทฯ
- หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได้ อ ันเนือ
่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ิ้ แต่ทงนี
้ างบริษ ัทฯจะจ ัดหารายการเทีย
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทงส
ั้ น
ั้ ท
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ
ิ ธิก
มาให้ โดยขอสงวนสท
์ ารจ ัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ื เดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้ านไม่นอ
- หน ังสอ
้ ยกว่า 6 เดือน และบริษ ัทฯ ร ับเฉพาะผูม
้ จ
ี ด
ุ ประสงค์เดินทางเพือ
่
ท่องเทีย
่ วเท่านน
ั้
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ิ้ หากท่านใชบ
้ ริการของทางบริษ ัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
- ทางบริษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
่ วบางรายการ,
้ า่ ยทุกอย่าง ทางบริษ ัทฯได้ชําระค่าใชจ
้ า่ ยให้ต ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
้ เพราะค่าใชจ
ไม่ทานอาหารบางมือ
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ิ้ หากเกิดสงิ่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบ ัติเหตุทเี่ กิด
- ทางบริษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
จากความประมาทของต ัวน ักท่องเทีย
่ วเอง
- เนือ
่ งจากตว๋ ั เครือ
่ งบินเป็นตว๋ ั ราคาพิเศษ เมือ
่ ออกตว๋ ั ไปแล้วในกรณีทท
ี่ า่ นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตว๋ ั เครือ
่ งบินไม่สามารถนํามาเลือ
่ นว ันหรือคืนเงินได้
- ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัท ฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนน
ั้
้
้
ิ
ทางบริษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจา่ ยใดๆ ทงส
ั้ น
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