อู่หลง เมืองหิมะนางฟ้า ชมน้าแข็งแกะสลัก อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ สะพานแก้ว
สวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว
เฉินตู วัดเหวินซู วัดทีใ่ หญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้า
สุย้ หนิง วัดกว่างเต๋อหรือบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม
ฉงชิง่ 1 ใน 4 มหานครของจีน หงหย้าต้ง ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย
กาหนดการเดินทาง วันที่ 6-11, 8-13, 13-18, 15-20, 20-25 ก.ย. 61
วันที่ 11-16, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, **18-23, 20-25, 22-27, 25-30 ต.ค. 61
วันที่ 7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. // 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61
วันที่ 12-17, 19-24 ธ.ค. 61

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อู่หลง - ภูเขานางฟ้ า – เมืองหิมะนางฟ้ า ชมน้าแข็งแกะสลัก ( ไม่ รวมค่ าเล่ นเสก็ต 120
หยวนต่ อท่ าน )

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง )
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ เมืองฉงชิ่ ง
เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทําให้เมืองนี้ มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ าํ อู่เจียง
ไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่ งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง นํา
ท่านชมอุทยานเขานางฟ้ า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนื อของแม่น้ าํ อวู่เจียง
ในระดับความสู ง 1900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสู งสุ ดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องความ
สวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ ง 4 สิ่ งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้
หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิ มะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ
1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน นําท่านชมเมืองหิ มะเขานางฟ้ า ซึ่ งภายในโดมได้จดั งาน นํ้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่างๆไว้ให้
ท่านได้ชม ( สาหรั บท่ านใดที่สนใจการเล่ นเสก็ตน้าแข็ง กรุณาติดต่ อจองกับไกด์ หรื อหัวหน้ าทัวร์ มีค่าใช้ จ่ายประมาณ 120
หยวน )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองอู่หลง SAILAWEN HOTEL หรือเทียบเท่ า

06.20 น.
10.20 น.
กลางวัน

คํ่า
วันที่สอง

อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้ วสวรรค์ ) – ฉงชิ่ง

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า - สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ
ระดับ 5A ที่ เกิ ดจากการยุบตัวของเปลื อกโลก ทําให้เกิ ดเป็ นบ่ อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมี
บางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรง
เตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้ เองที่จางอี้โหมว
ใช้เ ป็ นฉากในหนัง การถ่ า ยทํา หนัง เรื่ อ ง "ศึ ก โค่ น บัล ลัง ก์ว ัง ทอง ล่ า สุ ด ใช้ เป็ นฉากในหนั ง ฮอลิ ว๊ ู ด ฟอร์ มยั ก ษ์
TRANFORMER4
จากนั้นนําท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด กับสะพานแก้ วสวรรค์ หรื อ ระเบียงกระจกชม
วิวที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซี ย ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนื อขอบหน้าผาสู งในเมือง
เซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัดจากระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่ าจะเป็ นระเบี ยงจุดชมวิว
กระจกแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยที เดี ยวให้ท่านได้วดั ใจเดิ นชมวิวและเก็บภาพได้ตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉงชิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง Q7 HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
คํ่า
วันที่สาม

ฉงชิ่ง – สุ้ ยหนิง – วัดกว่ างเต๋ อ – เฉินตู – ผ้ าไหม – วัดเหวินซู

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดิ นทาง เมืองสุ้ ยหนิง เมืองที่คนจีนเชื่ อว่า เป็ นที่กาํ เนิ ดของพระ
โพธิ สัตว์กวนอิม สุ ้ยหนิ งเคยมีความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ นําท่านชมความยิ่งใหญ่
อลังการของสุ ดยอดโบราณสถานกว่าพันๆปี (รวม วัดกวงเต๋ อหรื อวัดบ้ านเกิดเจ้ าแม่ กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมทรงในร่ าง
ผูช้ าย) ซึ่ งเคยประทับที่นี่ 69 ปี จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่เกาะผู่ถ่อซาน ซึ่ งเป็ นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทาง

กลางวัน

คํ่า

ไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้าออกที่ วดั แห่ งนี้ ก่อนที่จะเดิ นทางออกนอกเขต นําท่านปล่อยปลาปล่อยเต่าเสริ ม
บารมีเป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อย่างที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะไปดูคือ หน้าบันโบราณ เจดียพ์ ระบรม
สารี ริกธาตุตราประทับหยกเหอเถียน เจ้าแม่กวนอิม ป้ ายจารึ กเก้ามังกรประวัติเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรู ปหยก 1 ใน 4 ของ
โลก นําท่านชม ผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใย
ไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารหลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเฉิ นตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑล
ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้ นสู ง มีพ้ืนที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วน
หนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิ เบต เมี้ยว หุย เชียง จากนั้นนําท่านชม วัดเหวินซู วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1
ใน 4 แห่ งมณฑลเสฉวน เป็ นวัด ที่ มีชื่ อ สี ย งมากที่ สุ ด ของมณฑล เสฉวน สร้ า งในราชวงศ์ถงั แต่ ถูกไฟไหม้ในสมัย
ราชวงศ์หมิง เหลือแต่พระที่ ทาํ ด้วยเหล็ก 10 องค์ และต้นสนพันปี 2 ต้น ภายในวัดมีพระหล่อสัมฤทธิ์ กว่า 100 รู ป ซึ่ ง
หล่อขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมืองเฉิ นตู
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู VERDY HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – บัวหิมะ – ร้ านหยก – วัดเจ้ าเจีย่

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเที่ ยวชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยู่บนเนื้ อที่ 600,000
ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็ น
สถานที่ ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ ที่เหมาะสมที่ จะศึ กษาระบบนิ เวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของหมี
แพนด้า จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีน ฟั งคําบรรยายสรรพคุณยาจี นที่ มีสรรพคุณครอบจักรวาล พร้อม
คลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมอัญมณี ล้ าํ ค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกัน
อย่างแพร่ หลายเพราะเชื่ อว่าใส่ แล้วจะช่ วยป้ องกันอันตรายได้ จากนั้นนําท่านชม วัดเจ้ าเจี๋ย ตั้งอยู่ทางชานเมืองทาง
เหนื อของนครเฉิ งตู เป็ นวัดไม้ท้ งั หลังแห่ งแรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์
ทางพุทธศาสนาในจี น เป็ นอารามเก่ าแก่ที่สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์ถงั และได้มีการบูรณะขึ้ นในปี ค.ศ. 1663 สมัย
ราชวงศ์ชิง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู VERDY HOTEL หรือเทียบเท่ า

กลางวัน

ค่า
วันที่ห้า

เฉินตู – ฉงชิ่ง – ตลาดค้ าส่ งเฉาเทียนเหมิน – ศาลาประชาคม (ด้ านนอก)

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านชม ศู นย์ สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราเพื่อสุ ขภาพเป็ นของฝาก จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองฉงชิ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ตลาดค้ าส่ งเฉาเทียนเหมิน เป็ นศูนย์กลาง
การค้าของสิ นค้ามากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัย นําท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม
( ต้ าหลีถ่ ัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า
4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง ให้
ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อน
พักฉงชิ่ง Q7 HOTEL หรือเทียบเท่ า

กลางวัน

ค่า

วันที่หก

ฉงชิ่ง – หงหย้ าต้ ง – ถนนคนเดินเจียฟ่ างเป่ ย – กรุ งเทพฯ

เที่ยง

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ “หงหยาต้ ง” คอมเพล็กซ์ในรู ปทรงอาคารโบราณขนาด
ใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็ นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี
อีกทั้งยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สาํ คัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนคนเดินเจีย่ ฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั
ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยู่บริ เวณอนุ สาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่ งสร้างขึ้ นเพื่อ
รําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วย
ร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่

18.50 น.
20.50 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

เช้ า

อัตราค่าบริการ ** ไม่ มแี จกกระเป๋ า ***
กาหนดการเดินทาง

6-11, 8-13, 13-18, 15-20, 20-25 ก.ย. 61

11-16, 13-18 ต.ค. 61
14-19, 15-20, 16-21, 22-27, 25-30 ต.ค. 61
**18-23, 20-25 ต.ค. 61
7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 // 12-17, 19-24 ธ.ค. 61

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

17,999.20,999.19,999.21,999.-

3,900.4,900.4,900.4,900.-

16,999.-

3,900.-

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อ ท่ านเดินทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีก าร
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นา้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักที่เกินเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
-ค่าทิปไกด์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทย 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชาระก่ อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สำเนำพาสปอร์ต

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีที่ท่านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทัน

ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทาเรื่องขอคืนค่ าตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด 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
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-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 //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั 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. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

