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วันแรก สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่ ำนชมวิวแม่ น้ำเซียงเจียง – จำงเจียเจีย้
04.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
07.35 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองฉำงซำ โดยเที่ยวบินที่ FD 540
12.05 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคากล่าวว่า “หากมา
จางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริกำร
อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้า
มากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้า แบรนด์เนม ยีห่ อ้ จีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่าน
เลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก หรื อท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองได้
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย ผ่ ำนชมวิวแม่ น้ำเซียงเจียง ซึ่งเป็ นแม่น้ าสายหลักของ
เมืองฉางซาที่ตน้ กาเนิดไหลมาจากแม่น้ าแยงซีเกียง รถบัสปรับอากาศนาท่านมุ่งหน้าสู่ สู่ จำงเจียเจีย้ ซึ่งตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมี
ทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพืน้ ที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพืน้ ที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูก
ประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบ
เขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ต้งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูง
กว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลาธาร สระน้ า และน้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ ากว่า 40 ถ้ า ซึ่งทาให้สถานที่แห่ง
นี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่จำงเจียเจีย้ ZHABGJIAJIE STATEGUEST HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
วันที่สอง ร้ ำนผ้ ำไหม – แกรนด์ แคนย่ อนจำงเจียเจีย้ – สะพำนแก้ วยำวที่สุดในโลก – ร้ ำนยำจีนแผนโบรำณ-หมอนยำงพำรำ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร นาท่านชม ร้ ำนผ้ ำไหม ของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ น
สินค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพือ่ มาทาใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ง
เหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง นาท่านเที่ยวชม จำงเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพำนแก้ วข้ ำมเขำที่ยำว
ที่สุดในโลก สถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดด้วยความยาวถึง 430
เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 24 มิลลิเมตร รับน้ าหนักคนพร้อมกันได้ 800 คนได้สบายๆ
วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคาบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ
หมำยเหตุ...เนื่องจำกสะพำนแก้ ว เป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวใหม่ และต้ องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ำงสู งจำกรัฐบำลจีน หำก
สะพำนไม่ เปิ ดให้ นักท่องเที่ยวเข้ ำชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในกำรเปลีย่ นสถำนที่เที่ยวอื่นทดแทน แล้วแต่ ควำม
เหมำะสม
เช้ ำ
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เที่ยง

คำ่

 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีนพร้ อมนวดเท้ ำ ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี
พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จากนั้นนาท่านชม ศูนย์ สุขภำพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพเป็ นของฝาก
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่จำงเจียเจีย้ ZHABGJIAJIE STATEGUEST HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม ร้ ำนหยก – พิพิธภัณฑ์ ภำพวำดหินทรำย – ภูเขำเทียนเหมินซำน (รวมกระเช้ ำ) – ทำงเดินกระจก – ถำ้ ประตูสวรรค์
ร้ ำนชำ – ฉำงซำ
เช้ ำ

เที่ยง

คำ่
วันที่สี่
เช้า

 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านสู่ ร้ ำนหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ใน
ครอบครองแล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชคลาภ จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม จวินเซิ งฮวำเยี้ยน พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดง
ภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ
เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับรางวัลและ
การยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก นาท่านแวะเยีย่ มชม ศูนย์ วัฒนธรรมชำ ให้ท่านชิมชาดา
สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจาง
เจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน
(ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นำท่ ำนขึน้ สู่ เขำโดยนั่งรถของ
อุทยำนและต่ อกระเช้ ำขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี
โค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นาท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ูงกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทำงเดินกระจก
ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศ)
(หมำยเหตุ : กำรนั่งกระเช้ ำขึน้ -ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ ำปิ ดซ่ อมบำรุง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมำ
ทดแทนให้ / กำรนั่งรถของอุทยำนขึน้ ไปบนถำ้ เทียนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่ สำมำรถขึน้ ไปที่ถำ้ เทียนเหมิน
ซำนได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่ คนื เงิน หรือหำโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ)
จากนั้น นาท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
ที่พัก DAY HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
ฉำงซำ - กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
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12.55 น. เหินฟ้ำกลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

*** ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
กำหนดวันเดินทำง

ผู้ใหญ่ / เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี

พักเดี่ยว

12,999.11,999.-

3,900.3,900.-

2-5, 3-6, 7-11, 9-12, 17-20, 24-27 มี.ค., 21-24 เม.ย. 61
5-8, 12-15, 19-22, 26-29 พ.ค., 30 พ.ค.-3 มิ.ย., 2-6 มิ.ย. 61

รำยกำรนี้จะเข้ ำร้ ำนสนับสุ นนของจีน เพือ่ โปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที ถึง 1 ชั่วโมง
หำกลูกค้ำท่ ำนใดไม่ ประสงค์จะเข้ ำร้ ำน กรุณำชำระท่ ำนละ 2,000 บำทต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน**

** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ ำน **
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ ำทัวร์ ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ ำนแต่ มีไกด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ ง
หำกไม่ มีกำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่บริษัทก่ อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ ำวไว้ข้ำงต้ น
ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณำชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริ การ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน )
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ ำนละ 1,000 บำท หรือ ค่ ำวีซ่ำยืน่ แบบเดีย่ วท่ ำนละ 1,500 บำท
- ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ ำนละ 1,200 บำท
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เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง ชำระค่ำทัวร์ ยอดเต็ม ภำยใน 3 วันหลังกำรจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์
- สำเนำหนังสื อเดินทำง ที่มีอำยุใช้ งำนเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทำง ถ่ ำยเต็ม 2 หน้ ำ ( ส่ งเอกสำรล่ วงหน้ ำ อย่ ำงน้ อย 10 วัน )

โปรดทรำบ !!! สำหรั บท่ ำนที่เคยผ่ ำนกำรเดินทำงเส้ นทำงกลุ่มประเทศดังต่ อไปนี้ ตั้งแต่ 01 มกรำคม 2014 เป็ นต้ นมำ จะไม่
สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปของประเทศจีน ต้ องยื่นวีซ่ำเดี่ยวเท่ ำนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกำศและกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนฑูตจีนอีก
ครั้ ง Israel / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turkmenistan / Iran / Lraq / Turkey / Egypt / Saudi
Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanla / EI and Leah / Libya / Sultan / Nigeria
- ตัวอย่างสาเนาพาสปอร์ต

เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน 4 วันทำกำร ยื่นที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย
1. หนังสื อเดินทำงตัวจริง ที่มีอำยุใช้ งำนเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทำง
2. รูปถ่ ำยสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตำมข้ อกำหนดของสถำนฑูต (รูปถ่ ำยสี พนื้ หลังสี ขำว เปิ ดหน้ ำผำก , เปิ ดใบหู , ไม่ สวมใส่ เครื่องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้อสี ขำวถ่ ำยรูป , ไม่ สวมแว่นตำ
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
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4. ที่อยู่ที่ทำงำน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน
อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สาเนาบัตรประชาชน
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
-

-

-

อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิ่มให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินกำรันตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนค่ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่ สำมำรถทำเรื่องขอคืนค่ำตั๋วหรือขอคืนค่ำทัวร์ ท้ังหมดหรือบำงส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หั กค่าใช่จ่ายใดๆ
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
หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่ อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

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

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท
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