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กําหนดการเดินทาง 5-10, 19-24 เม.ย., 3-8, 17-22 พ.ค., 7-12, 21-26 มิ.ย. 62
วันแรก
07.00 น.
09.50 น.
15.40 น.

เย็น

วันทีส่ อง
เช้ า
12.46 น.
15.40 น.

( 6 วัน 5 คืน )

กรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินเซี่ ยงไฮ้ แอร์ ไลน์ (FM)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ FM 842*บริการอาหารและเครื่องดืม่
ถึ ง ท่ า อากาศยานเมื อ งเซี่ ย งไฮ้ มหานครที่ ใ หญ่ ที่สุ ด ของประเทศจี นที่ ไ ด้รั บการพัฒ นาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส
ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ
14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พกั อิสระพักผ่อน
พักที่เซี่ยงไฮ้
โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า

เซี่ยงไฮ้ – หวงซาน – พิพธิ ภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ างสมัยโบราณ – ถนนโบราณถุนซี
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็ วสูง
เดินทางสู่เมืองหวงซาน โดยรถไฟความเร็ วสูงขบวนที่ G7193
เดิ นทางถึ งเมื องหวงซาน ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ าํ แยงซี เกี ยงในมณฑลอานฮุ ย ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 ด้วยภูมิประเทศที่สวยงามประกอบไปด้วย 72 ยอดเขา 24 ลําธารและ 2 นํ้าตก
นําท่ านชมพิพิธภัณฑ์ก่อสร้ างสมัยโบราณ ที่ จดั แสดงวิวฒั นาการงานก่อสร้างสมัยโบราณที่ พฒ
ั นาพื้นที่ ภูเขาแห่ งนี้ ดว้ ย
เครื่ องมือภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ยงั อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่ นหลังได้ดู

า

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

ํ

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ ง ถนนโบราณถุนซี เป็ นถนนโบราณที่ยงั คงอนุรักษ์แบบบ้านที่
เป็ นสถาปัตยกรรมโบราณของจีน บริ เวณถนนทั้งสองฝากฝั่งจะจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของมณฑลอานฮุย ท่าน
จะได้สมั ผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบจีนโบราณ
พักที่เมืองถุนซี
โรงแรม TIANDU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

อุทยานแห่ งชาติหวงซาน – เป่ ยไห่ – ยอดกวงหมิงติ่ง – หินบินมา – หวงซาน – จิ่วหัวซาน
บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่ านเดิ นทางสู่ เขาหวงซาน ผ่านเส้นทางธรรมชาติ งามตา นําท่านขึ้ น
กระเช้า ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ซึ่ งบรรจุ ค นได้ป ระมาณ 40 คน ใช้เ วลา ประมาณ 8
นาที อุทยานแห่ งชาติเขา หวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ เมื่ อปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก
นํ้าตกใหญ่ 2 แห่ ง และลําธาร 24

เที่ยง

17.32 น.
21.09 น.

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาตงเฟิ งชม วัดร้ อยปี วัดเก่าแก่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 4
ของ จิ่วหัวซาน สร้างในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวัดไจ้ซิงอัน หลวงพ่อหวูเซี๊ ยะ เจ้าอาวาสผูซ้ ่ ึ งละสังขารไปเมื่ออายุ 126 ปี ได้
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นชื่อวัดไป่ ซุ่ ย หรื อวัดร้ อยปี ให้ท่านได้นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่วดั รวมถึงนมัสการสังขารของหลวงพ่อที่ที่
จักรพรรดิ ชงเจิ้งในราชวงศ์ชิงได้หุ้มทองไว้ จากนั้นนําท่านชม วัดพระองค์ แท้ หรื อโย้ วเซิ นเตีย้ น ซึ่ งเป็ นสถานที่ ซ่ ึ งฝั่ ง
กระดูกพระโพธิ สตั ว์ ให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการ และขอพรจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลง
จากเขา นําท่านสู่ ถนนจิว่ ฮวา ตลาดท้องถิ่นที่นี่มีความสู งจากระดับนํ้าทะเล 600 กว่าเมตร เป็ นศูนย์กลางของเขาจิ่วหัวซาน
วัดวาอารามส่ วนใหญ่ก็ จะรวมตัวอยู่ในบริ เวณนี้ ยังมีร้านขายของโรงเรี ยน มีโรงแรม บ้านชาวนา ที่ นกั ท่องเที่ ยวสามารถ
พักค้างคืนที่นี่ได้ อีกทั้งยังสามารถยึดตลาดนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสี ยงบนภูเขาได้ดว้ ย
โดยสารรถไฟความเร็ วสูงสู่มหานครเซี่ ยงไฮ้ โดยรถไฟขบวนที่ G7090
บริการอาหารคํ่า แบบกล่ องบนรถไฟ***
เดินทางถึงสถานีรถไฟผู่ตง รถโค้ ชปรับอากาศนําท่ านเดินทางสู่ ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้
โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า

หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ – บัวหิมะ+นวดเท้า – วัดพระหยก – โรงงานผ้าไหม
 บริ การอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่ อเซี่ ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิ ดอันลือชื่ อของ
ตํานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับ หนึ่ งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่ าของประเทศต่างๆในสมัย
อาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่น
สง่า อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่ มีชื่อเสี ยงของเมืองเซี่ ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ าย
สิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. นําท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ น
อุโมงค์ขา้ มสู่ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่ งแรกของจีน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่ มี
ชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นําท่านสู่ วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ ยงไฮ้ เป็ นวัดศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวพุทธใน เซี่ ยงไฮ้ และเป็ นวัดที่นกั ท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็ นจํานวนมากที่สุดของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ว่ากันว่า ในปี ค . ศ .
1876 ตรงกับรัชสร า
ก

คํ่า
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.40 น.
นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547
00.55+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
กําหนดการเดินทาง
5-10, 19-24 เม.ย., 3-8, 17-22 พ.ค. 62
7-12, 21-26 มิ.ย. 62

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

29,999.-

5,900.-

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วจีน หยก ผ้ าไหม ศู นย์ สมุนไพรจีน+นวดเท้ า
เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 60-90 นาที **
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ
ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการ
ท่องเทีย่ วจีนและร้ านค้ าต่ างๆ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ***หากท่ านทีม่ ีวซี ่ าจีนอยู่แล้ วขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าวีซ่าจีน***
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้
µ š จp ° ่าÁ ยอื¤ ่นๆ¸ µ ที„ ่น¦ ³ อกเหนื
Á œnµ ž ¦ ¸nอ–` จากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันทําการ @ @
- ใช้ สําเนาพาสปอร์ ตถ่ ายเต็ม 2 หน้ า ส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ
@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณีส่งเอกสารยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทนั @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ปถ่ ายต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด, ไม่ ใส่ เครื่องประดับ
2. เพิม่ ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 1,500 บาท
3. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสูติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสูติบตั รตัวจริ ง )
3. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
5. หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อมระบุชื่อของ
ท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบิน
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทํา
เรื่องขอคืนค่ าตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิ นกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

