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สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สาย
การบิน ไชน่ าอีสเทิร์น แอร์ ไลน์ (MU) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
กรุ งเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นั่ งสามล้ อชมเมืองโบราณหู ถ้ง – โชว์ กายกรรม
ปักกิ่ง
เหินฟ้ าสู่เมืองปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ MU2072
เดินทางถึงสนามบินเมืองปั กกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนําท่านเดิ น
ทางเข้าสู่ ตวั เมือง กรุ งปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักร
เยีย่ นเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราช และการสู ้รบกลางเมือง ค.ศ
1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั
มา ตัวเมืองปั กกิ่งปั จจุบนั เมืองปั กกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพือ่ ต้อนรับโอลิมปิ ค 2008 สัมผัสกลิ่น
ไอหลัง โอลิ มปิ คท่ านจะได้เ ห็ นตึ กสู งรู ป ร่ า งแปลกตา อาทิเ ช่ น ตึ กมัง กร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่อ อวดแก่ สายตา
นักท่อ งเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บ่งบอกถึ งความทันสมัยของเมื อ งหลวงปั กกิ่ งยุคใหม่ ไ ด้อ ย่างน่ าชื่ นชม
รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง KFC นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปั กกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่ องใน
โอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุ สาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง ,
ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสําคัญของจัตุรัสแห่ งนี้ คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมี
เขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยคําว่า “ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนจงเจริ ญ ” ด้านหนึ่ ง อี กด้า นหนึ่ ง ”ความ
สามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริ ญ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่านประทานเหมาเจ๋ อตุงติดอยูต่ รงกลางขนาดใหญ่ สถานที่
แห่งนี้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็วา่ ได้ นําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สร้างในสมัย
จักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24
พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยงั คงสถาปั ตยกรรม
เดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมี ประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นําท่าน
เดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายใน
พระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ งเป็ นเขตหวงห้ามให้ผชู ้ ายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้ า มี 3
ตําหนัก 1. ตาหนักไท่ เหอ เป็ นตําหนักหน้าที่สาํ คัญที่สุด เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตาหนักจง
เหอ เป็ นสถานที่พกั รอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตําหนักเป่ าเหอ เป็ นตําหนักสอบจอหงวน และเลี้ยงรับรอง
แขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสําคัญคือ พระตาหนัก
พระนางซู สีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้าง
ด้วยเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง
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กลางวัน

คา่
วันที่สี่
เช้ า
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รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นั่งสามล้ อชมหู ถ้ง Hu Tong Tricycle (胡同)
ซึ่งแปลว่า ตรอก ซอย หมายถึงย่านที่อยูอ่ าศัยแบบดั้งเดิมของชาวปั กกิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน บ้านอิฐชั้น
เดี ยวมุ งด้วยกระเบื้อ งสี เทาตั้งรี ยงชิ ดกันตามตรอกซอย ที่ตดั พาดพันกันตามแนวดิ่ งและแนวนอนเป็ นตาราง
สี่ เหลี่ยม ชาวหู ถงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ประกอบกิจกรรมประจําวันอย่างง่ายๆ และเปิ ดเผย ***จากนั้นนาท่ านชม
กายกรรมปักกิ่ง สุดหรรษา ที่มีชื่อเสียงบันลือโลกและงดงามเป็ นอันดับ 1 ในกรุ งปั กกิ่ง
รับประทานอาหารคา่ ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า
ร้ านไข่ มุก –พระราชวังฤดูร้อน (อวีเ้ หอหยวน) – ร้ านยางพารา – ถนนหวังฝู่ จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม หลังอาหารแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่ มุกบารุงผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดนาท่าน
ชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปี
ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริ ยร์ าชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนี ความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่ งนี้ นา
ท่ า นชมที่ ป ระทับ ของพระนางซู สี ไ ทเฮา และจัก รพรรดิ ก วางสู น าท่ า นชมทะเลสาบคุ น หมิ ง ที่ ขุด ขึ้ นด้ว ย
แรงงานคนล้วนจาลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชม ศูนย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกเป็ น
ของฝากอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนําท่านสู่ ศู นย์ การค้ าหวังฟู่ จิ่ง (Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน
ซึ่ ง เป็ นที่ ช้อ ปปิ้ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในเมื อ งปั ก กิ่ ง เป็ นถนนเส้น ยาวๆ สํา หรั บ คนเดิ น ห้ า มรถทุ ก ชนิ ด วิ่ ง ผ่ า น มี
ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรี ยงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสื อ
ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิ ดเพลิ นอย่างยิง่ ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ไ ด้
และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้ อ นอกจากนี้ บริ เวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่ งน่ าชมแต่
เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิ มรสสุ กี้มองโกเลีย +พร้ อมน้าจิ้มไทยรสเด็ด พักที่ CITY INN
HOTEL หรื อเทียบเท่า
บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท้ า – กาแพงเมืองจีน (ด่ านจูหยงกวน) –หยกจีน – ชมวิว OLYMPIC TOWER
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ชานเมืองปั กกิ่งให้ เยีย่ มชมศู นย์ บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้น
ชื่อของประเทศจีนกว่าพันปี และโด่งดังไปทัว่ โลก ให้ท่านฟั งบรรยายสรรพคุ ณยาจีนอีกแขนง จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่น
คน มีความยาว 6,350 กิ โลเมตร ก่อ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่ อ ประมาณกว่า 2,000 ปี ก่ อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู ้
รวบรวมประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่นตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพง
แห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองปั กกิ่ง ท่านมีโอกาสเลือกซื้ อของฝากลํ้าค่า
ของปั กกิ่ง คือ หยกจีน ที่ข้ นึ ชื่อ เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เครื่ องประดับนําโชค จากนั้นนําท่าน
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คํ่า
วันที่ห้า

ชม หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ่งยามค่าคืน โดย หอคอยโอลิมปิ ก เป็ นอีกหนึ่ งแลนด์มาร์ คของ
ปั กกิ่ง สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับ มหกรรมโอลิมปิ ก ปี 2008 แต่ได้ทาํ การเปิ ดให้เข้าชมในปี 2014 เป็ นหนึ่ งในผลงาน
การออกแบบที่ได้รับรางวัลการออกแบบประจําชาติ ด้วยความสูง 258 เมตร
รับประทานอาหารคา่ ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า
พิพิธภัณฑ์ ผีเซี่ยะ – ช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ผีเซี่ ยะ เทพเจ้านําโชคที่ชาวจีนให้ความ

เชื่อถือและมีไว้บูชา เพือ่ ความโชคดีและรํ่ารวย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหาร อิสระช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซีย แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตแห่ งหนึ่ ง

ในปั กกิ่ง มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้ารองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่นฯลฯที่ นี่ มีให้ท่าน
ได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็ นที่นิยมมากของชาวปั กกิ่ง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก นําท่านสู่สนามบิน
19.50 น. เหินฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU2071
00.05+1 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง
4-8, 18-22 พ.ค.62
8-12, 22-26 มิ.ย.62

ผู้ใหญ่

**เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี **

พักเดีย่ ว

16,999.-

19,999.-

4,500.-

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่าน
ชาระเงินเพิ่ม 2,000-3,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ ได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้าต่ างๆ
อัตราค่าบริ การข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่

ก่ อนทุกครั้ง
หากไม่ มีการสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษัทก่อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ข้างต้ น
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ านใดทีม่ พี าสปอร์ ต 2 เล่มหรือเปลีย่ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีทเี่ ดินทางไม่ ได้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละก่อนการเดินทาง
@ @ อัตรานี้รวม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนเดีย่ ว (หนังสือเดินทางไทย)
*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
@ @ อัตรานี้ไม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทย 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลที่ตอ้ งการันตีม ัดจํา กับสายการบินหรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั
โดยตรงหรื อ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่างประเทศและไม่ อ าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA
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FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

1.
-

@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่ งเอกสารก่อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์ เพือ่ ความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาบัตรประชาชน
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท

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 ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-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, สถานการณ์ ทางการเมื อ ง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อ เหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-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 อเปลี่ ยนแปลงรายการท่อ งเที่ยวบางรายการหรื อ ทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
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ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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