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ความพิเศษของรายการ...
ิ ของมณฑลเสฉวนและมณฑลกุย
ื่ สุย
่ นา้ ตกใหญ่ทส
เทีย
่ วมรดกโลกสุดคลาสสค
้ โจว นา้ ตกชอ
ี่ ุดใน
บริเวณแม่นา้ แยงซเี กียง หน้าผาแดงทีส
่ วยทีส
่ ุดในประเทศจีน , หลวงพ่อโตพระพุทธรูปนง่ ั
ี่ องประเทศจีน
กลางแจ้งทีส
่ ง
ู ทีส
่ ุดในโลก , ภูเขาง้อไบ๊พุทธคีรห
ี นึง
่ ในสข
้ ปลาแห่งกุย
ิ อาหารพิเศษทุกว ัน...แกงสม
้ งเล่อซาน
ชม
้ โจว อาหารหมีแพนด้า เต้าหูเ้ ลีย
ิ เหล้าไม้ไผ่รม
ื่ สุย
่ ...เหล้าแม่นา้ ทีม
ื่ เสย
ี งทีส
ชม
ิ แม่นา้ ชอ
่ ช
ี อ
่ ุด แม่นา้ ทีบ
่ ริสุทธิท
์ ส
ี่ ุดในประเทศจีน
อ ัพเกรดโรงแรมหรู 5 ดาว 1 คืน ทีง่ อ
้ ไบ๊ Heng Mai Hotel

วัน
เดินทาง
วันแรก

รายการท่ องเทีย่ ว
นัดเจอที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เวลา 23.55 น.

วันที่สอง กรุงเทพฯ–เฉินตู8L 812(0350-0740) –ฉื้อสุ่ ย -มรดกโลกหน้ าผา
แดงนกนางแอ่ น（รวมกระเช้ าขึน้ ลง）โรงงานเหล้ าไม่ ไผ่ ริม
แม่ น้าฉือสุ่ ย

เช้ า – เที่ยง –
คา่
-/-/-

โรงแรมที่พัก



1573 HOTEL 4*หรือเทียบเท่ า

曼谷–成都–赤水–燕子岩(含缆车上下) -竹酒
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วันที่สาม ฉื้อสุ่ ย–น้าตกฉื้อสุ่ ย(รวมรถกอล์ ฟ+ลิฟท์ ) –น้าตกหวีสวยงาม–
เล่ อซาน
หลวงพ่อโตเล่ อซาน(ล่ องเรือ)-ง้ อไบ๊
赤水–赤水大瀑布–美人梳大瀑布–乐山–乐山

HENG MAI HOTEL 5*หรือ

เทียบเท่ า

大佛（乘船游览）-峨眉山



วันที่สี่

ง้ อไบ๊ -วัดเป้ ากั๋ว–เฉินตู–ถนนคนเดินไท่ ก่ หู ลิน–สนามบินเฉินตู
8L 811 (0050-0305)
峨眉山-报国寺–成都–太古里步行街–曼谷

วันที่ห้า

เฉินตู-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 8L 811 : 00.50-03.05 น.

-/-/-

กาหนดการเดินทาง 19-23 , 20-24 , 21-25 ม.ค. 62
( 5 วัน 2 คืน )
15-19 , 16-20 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
1-5 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 22-26 มี.ค. 62
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.55 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบิน
ลักกีแ้ อร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุกใบจะต้อง
ฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันทีส่ อง

สุ วรรณภูมิ – เฉินตู – ชื่อสุ่ ย – มรดกโลกหน้ าผาแดงนกนางแอ่ น (รวมกระเช้ าขึน้ -ลง) –
โรงเหล้า - ไม้ ไผ่ ริมแม่ นา้ ชื่อสุ่ ย
เดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ 8L 812 (ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

03.50 น.
07.40 น.

เที่ยง

เดินทางถึง สนามบินเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองชื่อสุ่ ย ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสูงยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่งกะทะเสฉวน นครนี้ได้ชื่อ
ว่า “ชื่อสุ่ย” เพราะมีแม่น้ าํ ชื่อสุ่ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่อสุ่ยเป็ นสายสัมพันธ์สาํ คัญของการค้า
พรมแดนระหว่างเสฉวน-กุย้ โจวมาโดยตลอด เป็ นเมืองสําคัญในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม (นัง่ รถ 3.5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชมผานกนางแอ่ น (รวมกระเช้ าขึน้ -ลง) ท่านจะได้พบกับ
ธรรมชาติของลําธารหวงสุ่ย สือส่านผิง หลิงไห่ นํ้าตกผานางแอ่นได้ถูกยกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี
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2010 เมื่อขึ้นไปถึงข้างบนท่านจะได้พบกับหน้าผาสี แดง นํ้าตกจากผานกนางแอ่นสู ง 87.3 เมตร ช่วงตรงกลาง
นํ้าตกมักมีฝงู นกนางแอ่นอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ชาวบ้านจึงเรี ยกนํ้าตกนี้ ว่านํ้าตกนกนางแอ่น และอีกอย่างลักษณะ
นํ้าตกแห่ งนี้ ค ล้ายหางนกนางแอ่ นอี กด้วย ท่ านจะได้พบกับทัศ นี ยภาพงามตา พร้ อ มความอุ ด มสมบรู ณ์ของ
ธรรมชาติป่าที่ยงั อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี **ในกรณี กระเช้าปิ ด ไม่ ว่ากรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนให้ท่านเที่ยวสถานที่อื่นชดเชย โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริ การใดๆทั้งสิ้น***
จากนั้นนําท่านแวะเยีย่ มชมโรงเหล้ าไม้ ไผ่ ริมแม่ น้าชื่ อสุ่ ย ซึ่ งเป็ นเหล้าชั้นดี ของที่นี่โดยใช้ส่วนผสมของนํ้าที่
บริ สุทธิ์ที่สุดของแม่น้ าํ ชื่อสุ่ย นําท่านชมกรรมวิธีการผลิต ชิม และซื้อหาเป็ นของฝาก

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองชื่อสุ่ ย 1573 HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

คา่

นา้ ตกชื่อสุ่ ย (รวมรถกอล์ ฟ+ลิฟท์ ) – นา้ ตกหวี – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโต – ง้ อไบ๊
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านชม น้าตกใหญ่ ชื่อสุ่ ย มีความสูง76เมตร กว้าง81 เมตร เป็ นนํ้าตก
ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 รองจากนํ้าตกหวงกว่อ ซู่ และเป็ นนํ้าตกแห่ งเดี ยวในโลกที่ไ หลผ่านภูเขาสายรุ ้ง (Danxia
landform) นํ้าไหลลงจากหน้าผาสูง ส่งเสียงอึกทึกกึกก้องไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองนํ้ากระจายเป็ นหมอกเป็ น
ฝน หลายร้อยตารางวา กระทบเป็ นสายรุ ้งอันสวยงาม (รวมรถแบตเตอรี่ และลิฟท์ แก้ วชมน้าตก) จุดแวะถ่ายรู ปที่
ห้า มพลาด น้ า ตกหวี ส วยงาม ที่ รู ป ทรงนํ้าตกคล้า ยหวีสี เ งิ น อัน ใหญ่ ที่ ธ รรมชาติ ไ ด้ส ร้ า งสรรค์ไ ว้ต ้อ นรั บ
นักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเล่ อซาน ซึ่ งเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมืองนี้ มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยูท่ ี่สบนํ้า 3 สาย คือ แม่น้ าํ ชิงหยี , แม่น้ าํ หมิน ,แม่น้ าํ
เต้าตู ้ (นัง่ รถ 3 ชัว่ โมง) นําท่าน ล่ องเรือเกาะเล่ อซาน ชม หลวงพ่ อโตเล่ อซาน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90
ปี ( สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ ทงได้ใช้เงินบริ จาคจากชาวบ้านสร้างเพื่อคอยคุม้ ครองภัยนํ้า
ท่วมจากแม่น้ าํ หมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซานเป็ นพระพุทธรู ปปางนัง่ ที่สกัดเข้าไปในภูเขาสู งและใหญ่ที่สุดในโลก
มีความสู งถึง 71 เมตร จากนั้นนําท่านชม โรงงานผ้ าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้ อชมและซื้ อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ง้ อไบ๊ (เอ๋ อเหมยซาน) ที่ได้รับการขนานนามว่า “ เมืองในหมอก ” ซึ่ งอยูห่ ่ างจาก
เมืองเฉิงตู 160 ก.ม. ถือเป็ น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สาํ คัญของประเทศจีน ซึ่ งประกอบไปด้วยเอ๋ อเหมยซาน , ผู่ถอซาน ,
อู่ไถซาน และ จิว่ หวงซาน สถานที่แห่ งนี้ มีวดั วาอาราม และสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ต้ งั อยูม่ ากมายและมี
พระสงฆ์จาํ วัดอยูบ่ นเขาหลายพันรู ป ที่เขาแห่งนี้ยงั มีวฒั นธรรมที่งดงาม ( นัง่ รถ 30 นาที )
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองง้ อไบ๊ HENG MAI HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คา่

วัดเป้ ากั๋ว – ง้ อไบ๊ – เฉินตู – ถนนคนเดินไท่ ก่ หู ลิน – ร้ านยางพารา – สนามบินเฉินตู – กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านสู่ วัดเป้ ากั๋ว ซึ่ งเป็ นวัดที่มีอ ายุนับหลายร้อยปี และเป็ นวัดที่มี
ความสวยงามแห่งหนึ่งที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่ งเมืองเกาสง
ซึ่งบริ จาคเงินจํานวน 100,000 USD เพือ่ ใช้เป็ นทุนในการบูรณะซ่อมแซม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู
นําท่านแวะซื้อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวด
เท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชม ศูนย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกเป็ น
ของฝากอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนําท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินไท่ ก่ หู ลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่
พระเสวีย นจ้า ง (พระถังซําจั๋ง) เคยจําพรรษาก่ อ นเดิ น ทางไปชมพูท วีป ปั จจุบ ัน้ ี ไ ด้มี โครงการอนุ รั กษ์อ าคาร
บางส่วนและปรับปรุ งพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง ปั จจุบนั ไท่ก๋ หู ลี่เป็ นที่ต้ งั ของวัด ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัส
วิถีชีวติ สไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีท้ งั สิ นค้ายีห่ ้อดัง สิ นค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่าน
เลือกสรร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ห้า

สนามบินเฉินตู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)

00.55 น.
03.05 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L 811
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
อัตราค่าบริการ **ราคาพิเศษ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง สมุนไพรบัวหิมะ ผ้าไหม หมอนโอโซน ***
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**
19-23 , 20-24 , 21-25 ม.ค. 62
10,888.20-24 , 21-25 , 22-26 , 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
16-20 ก.พ. // 1-5 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19
11,888.20-24 , 21-25, 22-26 มี.ค. 62
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อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 1,000 บาท // วีซ่าเดี่ยว 1,500 บาท // ชาระพร้ อมค่าทัวร์
- ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้ าทัวร์ ไทย ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชาระก่ อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
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
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@ @ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต
2. สําเนาบัตรประชาชน
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึ ง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหาทาง
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
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถเดิ นทางได้
รวมถึงกรณี ยนื่ 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
พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
 ห้ ามนาของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่ า 1000 มิลลิลิตรต่ อท่ าน นาติดตัวขึน้ เครื่องและ
ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ ละชิน้ ห้ ามเกินกว่ า 100 มิลลิลิตรต่ อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สาหรับท่ านที่ต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ าทาให้ ต้องซือ้ บัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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