 กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะภูถ่อซาน วัดผูจ่ ้ ี หนานไห่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
 พิเศษ... พักค้างคืนที่เกาะภูถ่อซาน 1 คืน
 หังโจว เหมาเรือ ล่องทะเลสาบซีห ูใหม่+ซีห ูเก่า ช้อปปิ้ งถนนโบราณ
 เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยก หาดไหว้ธาน ลอดอ ุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ งถนนนานกิง
 เมนูพิเศษ บ ุฟเฟต์นานาชาติ @Crown Plaza Hotel เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
23.30 น.
วันทีส่ อง
02.50 น.
07.40 น.

29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( 5 วัน 3 คืน )

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตูทางเข้ าที่ 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบิน
CHINA EASTERN AIRLINE (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
กรุ งเทพฯ – นานกิง – หังโจว – ล่ องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เหินฟ้ าสู่ เมืองนานกิง โดยเที่ยวบินที่ MU 2804 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง หรือ หนานจิง เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพ้ืนที่ 6,598 ตร. กม. นาน
กิงเป็ นหนึ่ งในเมืองหลวงเก่าของจีน ปั จจุบนั หนานจิงเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในภาคตะวันออกของจีนรองจาก
เซี่ ยงไฮ้ เคยเป็ นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิ บแผ่นดิ น และยังเป็ น 1 ใน 6
นครโบราณ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริ การอาหารเช้ า แบบกล่ อง KFC
ในการ

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า
เทีย่ ง

คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เดินทาง นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจวัฒนธรรม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่าน ล่ องเรื อ(เหมา) ชมทะเลสาบซี หู ซึ่ งกวีจีนบรรยาย
เปรี ยบเปรยว่า “ซี หูเหมือนนางไซซี ไซซี สวยทุกอริ ยาบท ซี หูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี หูมีเนื้ อที่ 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง
เข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่ งของทะเลสาบซี หู ซึ่ งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และ
หนานผิงอ่วนจง จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง ที่นี่เป็ นหมู่บา้ นที่ปลูกชาเขียวที่ข้ ึนชื่อที่สุดในเมืองจีน
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยูเ่ ชิ งเขาอู๋ซนั ของเมืองหังโจว
เป็ นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้ มีความ
ยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานี อยูน่ ้ นั
ถนนเหอฝั่ งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิ จและการค้าในสมัยนั้น ในปั จจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึ งสภาพดั้งเดิ ม
ของสิ่ งปลูกสร้างโบราณส่ วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่สร้ างขึ้นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสี
คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
สมควรก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ที่พกั SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
หังโจว – ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป – วัดไผ่ม่วง – หนานไห่ กวนอิม
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็ นเมืองท่าที่สําคัญ เมืองหนึ่ งของมณฑล
เจ๋ อเจียงและยังเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรู ปอาหารสําเร็ จรู ป
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านข้ามเรื อสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที่ ท่าเรื อจูเจียซาน นําท่านสู่
วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรี ยกวัดนี้วา่ เฉี ยนซื่ อ หรื อ
วัดก่อน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทําการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่ งราชวงศ์ชิง นํา
ท่านนมัสการองค์พระโพธิ สัตว์ เจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป ซี่ งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ชาวผูถ่ ่อซาน ให้ความเคารพนับ
ถื อมากกว่า 2,000 ปี ประดิ ษฐานอยู่ที่ตาํ หนักริ มทะเล วัดไผ่ ม่วง ภายในประดิ ษฐานพระพุทธรู ปหยกขาว ซึ่ งอยู่
ด้านหน้าของตําหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริ เวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซ่ ึ งมีลกั ษณะพิเศษคือมีลาํ ต้นเป็ นสี ม่วง
ซึ่ งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนําท่านกราบขอพร องค์ หนานไห่ กวนอิม เพื่อความ
เป็ นสิ ริมงคล
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเข้าที่พกั XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า
ภูถ่อซาน – หนิงปอ – เซี่ยงไฮ้ – ร้ านผ้าไหม – หาดไหว่ธาน – อุโมงค์ เลเซอร์ – ถนนนานกิง
 บริ การอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางโดยเรื อเฟอร์ รี่ย ์ ข้ามกลับสู่ เมื องหนิ งปอ นําท่าน
เดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า
“ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มี
ประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมื องท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจี นใต้ โดยผ่าน สะพาน หังโจววาน
สะพานข้ามทะเลที่ยาวเป็ นอันดับที่ 3 ของโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับนํ้าหนักรถได้ถึง 1,430 ตัน จากนั้น
นํา ท่ า นสู่ โรงงานผ้ า ไหม ชมการผลิ ตผ้า นวมจากรั ง ไหม และผลิ ตภัณฑ์ ที่ ท าํ จากผ้า ไหม ไม่ ว่า จะเป็ นเสื้ อผ้า
ผ้าพันคอ ฯลฯ

เทีย่ ง

คํ่า
วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
คํ่า
23.00 น.
02.10 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จาก
เลเซอร์ เป็ นอุ โมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผู่ตงและผู่ซี โดยอุ โมงค์แห่ งนี้ สร้ างขึ้ นสําหรั บนักท่องเที่ ยวโดยเฉพาะเป็ นอุ โมงค์
เลเซอร์ แห่ งแรกของจีนด้วย จากนั้นนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่ อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิ ดอันลือชื่ อของ
ตํานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆใน
สมัยอาณานิ คมพร้ อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปักธงไทย
ปลิวไสวเด่นสง่า นําท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเซี่ ยงไฮ้ สอง
ข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่า
วัดพระหยก – บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท้า – ร้ านหยก – เซี่ยงไฮ้ – นานกิง – กรุ งเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดพระหยกขาว วัดใหญ่ใจกลางเมืองเซี่ ยงไฮ้ เป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชาวพุทธในเซี่ ยงไฮ้ และนักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ขอพรที่นี่เป็ นจํานวนมาก มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
ในปี ค . ศ . 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสู ฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจาก เกาะผูถ่ ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกิน
ได้เจริ ญรอยพระถังซําจัง๋ เดินทางไปศึกษาพระไตรปิ ฎกยัง อินเดีย ขากลับเดินผ่านทางประเทศพม่าได้อญั เชิ ญ
พระพุทธรู ปหยกขาวกลับมาที่เมืองทั้งหมด 5 องค์ดว้ ยกันและได้มอบให้ชาวเซี่ ยงไฮ้ 2 องค์พร้อมรวบรวมเงิน
ทําบุญสร้างวัดในเขตเจียงวานในปี ค . ศ . 1882 และได้ต้ งั ชื่อว่า ยวีฝ่ วอซื่ อ หรื อวัดพระหยก ภายในวัดประดิษฐาน
ของพระพุทธรู ปหยกขาวปางมารวิชยั มีขนาดความสู ง 1.9 เมตรแกะสลักด้วยหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปาง
ไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร จากนั้นเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน
ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร หลัง อาหารนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งนานกิ ง แวะชมโรงงานหยกจี น
เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิยมมีไว้ครอบครอง จากนั้นเดินทางกลับสู่ สนามบินเมืองนานกิง
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเมืองนานกิง
นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 2803 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ ว บัวหิมะ+แช่ นวดเท้ า , ร้ านชา , ร้ านหยก , ร้ านผ้ าไหม
แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง หากลูกค้าท่ านใดไม่ ประสงค์จะเข้ าร้ าน
กรุณาชําระท่ านละ 2,000-3,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน**

อัตราค่าบริการ *** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
กําหนดการเดินทาง ***ไม่ มีแจกกระเป๋ า ***
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก พักเดีย่ ว
26,999.5,500.-

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท // วีซ่าเดีย่ ว 1,500 บาท
-ค่ าทิปไกด์ วน
ั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อ

คน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต ถ่ายแบบชัดเจนทั้งสองหน้า

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

เงื่อนไขในการให้ บริการสํ าหรับสายการบิน
เป็ นการเหมาจ่ ายทีน่ ั่งเต็ม 100 % หากท่านจองแล้วไม่ สามารถยกเลิกได้ มีเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้ :1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ใ นวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิ ง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทางนอกเหนื อจาก 3 ข้อข้างต้น ต้องจ่ายค่าตัว๋ เต็มใบ 100 % (ราคาตัว๋ แล้วแต่ช่วงการเดิ นทาง) ส่ วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ามัดจําห้องพักต่างประเทศ เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

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

