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เมืองต้าลี-่ ผ่านชมเจดียส์ ามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
ลีเ่ จียง-อุทยานนา้ หยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลีเ่ จียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นัง่ กระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สเี งิน-โค้งแรกแม่นา้ แยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กาหนดการเดินทาง วันที่ 7 – 12 , 21 – 26, 30 มี.ค.-4 เม.ย. 61
( 6 วัน 4 คืน )
หมายเหตุ วันที่ 30 มี.ค.-4 เม.ย. 61 เวลาบิน MU 5078 : 20.55-00.15// MU 5077 : 18.35-19.55
วันแรก
23.55 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ าอีส
เทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุกใบจะต้อง
ฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันที่สอง
02.55 น.
06.40 น.

เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง – ลีเ่ จียง – เมืองเก่ าลีเ่ จียง
เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่ องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า "นคร
แห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ นอันโด่งดัง หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางนําท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซึ่ ง
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังเรื่ องความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน”
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองเก่ าต้ าหยันหรื อเมืองเก่ าลี่เจียง ที่ สร้างขึ้ นในสมัย
ราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่ าซี ก็ยงั คงอนุรักษ์และอยู่
อาศัยในเมืองเก่าแห่ งนี้ ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้ มีเนื้ อที่ ประมาณ 5 ตารางกิ โลเมตร จึ ง
เรี ยกชื่ อเมืองแห่ งนี้ ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรื อนเป็ นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้
ปลูกชิดติดกันเรี ยงรายลดหลัน่ ไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ นระเบียบ โดยบ้านเรื อนแต่ละหลังจะ
อยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ าํ หยก อันเป็ นลําธารนํ้าที่ ละลายไหลมาจากหิ มะบนเทื อกเขามังกรหยก เคี ยงคู่กบั ถนนที่ ปูดว้ ย
หิ นแกรนิตแดงอันเรี ยบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่ า
เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้ า - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้าหยก – จงเตีย้ น – โค้ งแรกแยงซีเกียง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถ
ภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนัง่ กระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชม
วิวสู งสุ ด” จากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่ งท่านสามารถสัมผัสหิ มะที่ปกคลุมอยู่ตลอด
ทั้งปี อย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มดํ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด
และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้ เมื่อมองจากระยะไกล จะ
เห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกําลังเลื้อย บนพื้นสี ขาวของหิ มะที่ ปกคลุมอยู่น้ นั ดูราวกับ
หยกขาว ที่ ตดั กันสี น้ าํ เงิ นของท้องฟ้ าคล้ายมังกรขาว กําลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้ า เขา
แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิ มะมังกรหยก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อนั ยิ่งใหญ่โดยผูก้ าํ กับ
ชื่อก้องโลก “จาง อวีโ้ หมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้
นักแสดงกว่า 600 ชี วิต แสง สี เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชี วิตความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่
เจียง

***โปรดทราบ โชว์นีแ้ สดงทีโรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทาให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้ ูจัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พนื้ เมืองชุ ดอืน่ ทดแทน ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆ***
นําท่านชม “อุทยานนา้ หยก” สถานที่เที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุ ดของลี่เจียง สถานที่แห่ งนี้ เป็ นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชน
เผ่าน่าซี กลมกลืนกับธรรมชาติ ที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่ ึ งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็ นพ่อ ข้าง
ซ้ายเป็ นแม่ และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถํ้า ชั้นที่สองมีชื่อว่า
มังกรเล่นนํ้า ชั้นที่ สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดาซึ่ งเป็ นที่ สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า
500 ปี จากนั้นนําท่านชม ศู นย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั
การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ นําท่านเดินทางสู่
เมืองจงเตี้ยน นําท่านสู่ โค้ งแรกแม่ น้าแยงซี เกียง นํ้าที่ไหลลงมาจากธิ เบต ได้เลี้ยวจากทิ ศใต้มุ่งสู่ ทิศเหนื อโดยตี โค้งถึง
180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ าํ อีกสายหนึ่ งกลายเป็ นแม่น้ าํ แยงซี เกียง สายสําคัญ และเป็ นแม่น้ าํ ที่ยาวเป็ นอันดับ 3
ของโลก ลักษณะเป็ นหน้าผาหิ นสู งชัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น หรื อแชงกรี ล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยง
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เหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิ เบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจง
เตี้ยน เป็ นที่ ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คําว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรื อสิ่ งที่กว้างใหญ่อนั เป็ นศูนย์กลาง ส่ วน"
เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ดว้ ย ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่ อเมืองจง
เตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิ เบตว่า เจี้ยนถัง เป็ น"แชงกริ -ล่า" ภาษาจีนออกเสี ยงว่า "เซี ยงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La
แปลว่า ที่ ซ่ ึ งสุ ริ ยนั จันทราประทับในดวงจิ ต เมื องจงเตี้ ย น เป็ นถิ่ นฐานของชาวทิ เ บต ซึ่ งตามชานเมื อ งยังคงรั กษา
เอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็ นตึกสี่ เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผูค้ นยังแต่งกายพื้นเมือง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่ า
วัดลามะซงจ้ านหลิง – หุบเขาพระจันทร์ สีเงิน – จงเตีย้ น – ต้ าหลี่ – เมืองโบราณต้ าหลี่
บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิน เป็ นวัดลามะซึ่ งสร้างขึ้น
เมื่อปี ที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจําพรรษาอยู่มากกว่า
700 รู ป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิ เบต วัดซงซานหลินเป็ น
วัดใหญ่ที่สําคัญของเมื องจงเตี้ ยน วัด แห่ งนี้ ห่างจากเมื องจงเตี้ ย นไปทางเหนื อประมาณ 5 กิ โลเมตร มี การสร้ า งใน
ลักษณะจําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุ งลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยงั เป็ นวัดนิ กายลามะแบบธิ เบต
ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่ งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่ วนใหญ่ ก็จะนิ ยมการเต้นระบํา
หน้ากากและเป่ าแตรงอนซึ่ งเป็ นการละเล่นที่อยูใ่ นช่วง เทศกาล สําคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณี ต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้
อนุ รักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่ งนี้ นําท่านไปยังเชิ งเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าขึ นไปยัง หุ บเขาพระจันทร์ สีน้า
เงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่ งบริ เวณเขาจะปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนไปทัว่ เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปยึ
งยอดเขาซึ่ งสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสู งสู งของ
หุบเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงินโดยขึ้น กระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้าจุดแรก จะมีศูนย์ท่องเที่ยวหุ บเขาพระจันทร์ สี
นํ้าเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปี เรี ยงราย จะมีหมู่บา้ นชาวธิ เบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
เมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา หุ บเขา
พระจันทร์ สีน้ าํ เงิ น สามารถเดิ นทางขึ้ นไปชมหิ มะได้ในฤดูหนาวจนถึงต้นเดื อน พฤษภาคม หลังจากนั้นหิ มะจะเริ่ ม
ละลาย จากนั้นต้นกุหลาบพันปี ซึ่ งบานเพียงปี ละครั้งจะเริ่ มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากนั้นนําท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองต้าหลี โดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้ าหลี่” ซึ่ งได้ฉายาว่าเป็ นเมืองที่ ต้ งั อยู่ท่ามกลางหุ บเขาที่มีทศั นี ยภาพอันงดงาม
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เขตภาคเหนื อส่ วนใหญ่ของจีนยังคง
มีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้ าปลอดโปร่ งอุณหภูมิกาํ ลังสบายไม่ร้อนไม่หนาว
จนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กาํ ลังบานสะพรั่ง จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดียอ์ งค์กลาง
เป็ นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็ นที่ที่ต้ งั ประดิษฐาน
องค์พระสังกระจาย จากนั้นแวะชม “ร้ านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่ อว่าหยกเป็ นอัญมณี ล้ าํ ค่า เป็ นสิ ริมงคลแก่ ผูท้ ี่ได้มา
ครอบครอง ทําให้ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ งเสริ มให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า มัง่ คัง่ โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไล
หยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนําโชคนําท่านชม “เมืองโบราณต้ าหลี”่ ซึ่ งเป็ นถนนโบราณ ในสมัยอา
นาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่ วนใหญ่จะเปิ ดเป็ นร้านขายสิ นค้า
ต่างๆ ที่ แสดงถึงความเจริ ญในอดี ต ชมประตูเหนื อใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่ า
ต้ าหลี่ – คุนหมิง – อิสระช้ อปปิ้ ง

ค่า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชมเส้นทางที่
สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็ นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารให้ท่านได้ “ลองชิมชาที่มชี ื่อเสี ยงต่ างๆ ที่ศูนย์ ชา” อาทิเช่น
ชาอวูห่ ลง, ชาแดง, ชาผลไม้, ชามะลิ, ชากุหลาบ นําท่านสู่ยา่ นช้อปปิ้ งใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (สุ กเี้ ห็ด) หลังอาหารเข้าสู่ที่พกั LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่หก
เช้ า

คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี

เช้ า
เที่ยง

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

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นผูท่ ี่เดินทางเข้า 21 ประเทศตามด้านล่างต้องยืน่ วี
ซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)

-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน
@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์
เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
3. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่า นตัว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศและไม่ อาจขอคื นเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิ เศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดิ นทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบิ นยกเลิ กเที่ ยวบิ นหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )

