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กําหนดการเดินทาง 16-20 , 23-27 , 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 61
7-11 , 14-18 , 21-25 , 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62***ปี ใหม่
4-8, 11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. // 15-19 , 22-26 ก.พ.
1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 มี.ค. 62

( 5 วัน 4 คืน )

วันแรก

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – นานกิง

11.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้ าที่ 4 เคาน์ เตอร์ 6 สายการบิน NOK
SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 888
ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง หรือ หนานจิง เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพ้ืนที่ 6,598 ตร. กม.
นานกิ งเป็ นหนึ่ งในเมืองหลวงเก่าของจี น ปั จจุบนั หนานจิ งเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในภาคตะวันออกของจี นรอง
จากเซี่ ยงไฮ้ เคยเป็ นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิ บแผ่นดิน และยังเป็ น 1 ใน 6
นครโบราณ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักที่นานกิง
YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

14.00 น.
18.50 น.

วันทีส่ อง นานกิง - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นคร
โบราณของจี น เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิ จวัฒนธรรม นําท่านสู่ โรงงานผ้ าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ

เที่ยง

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่าน ล่ องเรื อ (เหมา) ชมทะเลสาบซี หู ซึ่ งกวีจีนบรรยายเปรี ยบ
เปรยว่า “ซี หูเหมือนนางไซซี ไซซี สวยทุกอริ ยาบท ซี หูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี หูมีเนื้ อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร
ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่ เขต
ทะเลสาบซี หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่ งของทะเลสาบซี หู ซึ่ งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วน
จง ให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย นําท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
แหล่งผลิตใบชาที่ข้ ึนชื่อของหังโจว ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่ งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซี หูน้ นั เป็ นใบชาที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดชนิ ดหนึ่ งของประเทศจี น กล่าวกันว่า "ดื่ มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมีไร่ ชาอัน
กว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยูเ่ ชิงเขาอู๋ซนั ของเมืองหังโจว เป็ น
ถนนสายหนึ่ งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้ มีความยาว
460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานี อยู่น้ นั ถนน
เหอฝั่ งเจี ยเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิ จและการค้าในสมัยนั้น ในปั จจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึ งสภาพดั้งเดิ มของสิ่ ง
ปลูกสร้างโบราณส่ วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่ สร้างขึ้ นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสี คราม มี
ลักษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป สมควรก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักที่หังโจว JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4*

วันทีส่ าม หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – บัวหิมะรวมนวดเท้ า – หาดไหว่ ธาน – ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ – ถนนนานกิง
เช้ า

เที่ยง

คํ่า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ ยงไฮ้ ชมเซี่ ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทาง
ภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ ง
ทะเลจี นใต้ นําท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีน บัวหิ มะ ยาสามัญประจําบ้านที่ มีชื่อเสี ยงของเมืองจี น ฟั งบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ ประดับประดาด้วยแสง สี จาก
เลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์
แห่งแรกของจีนด้วย จากนั้นนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่ อเซี่ ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิ ดอันลือชื่ อของตํานานเจ้า
พ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่ งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณา
นิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่น
สง่า จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดิ นที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเซี่ ยงไฮ้ สองข้างทางจะมี
ร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้ VIENNA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ตลาดร้ อยปี เฉินหวังเมีย่ ว – ร้ านหยก – อู๋ซี – สวนพุทธจําลองเหนี่ยวฮวาวาน

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดร้ อยปี หรื อตลาดเฉิ นหวังเมี่ยว ซึ่ งเป็ นตลาด
เก่าแก่ ที่ชาวเซี่ ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้ อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ของฝาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิ ยม
รวมถึงผีเซี่ ยะ เทพเจ้านําโชคด้านการเงินและการค้าขาย ให้ท่านเลือกสรร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมือง
โบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่ อ “โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้
ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่ อเมืองจึ งเปลี่ยนมาเป็ น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก” นําท่านสู่ สวนพุทธเหนี่ยวฮวาวาน ซึ่ งเป็ น
สถานที่จาํ ลองหมู่บา้ นสมัยโบราณที่มีพ้ืนที่ใหญ่อลังการมาก ภายในมีจุดให้ถ่ายรู ปสวยๆเยอะมาก ทั้งอารมณ์บา้ นเก่า

เที่ยง

คํ่า

สะพานหิ น ทะเลสาบจําลอง รวมถึงการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาลที่ งดงาม และมีร้านค้ าสิ นค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝากอีกด้วย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พกั JINHU HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

อู๋ซี – ฟาร์ มไข่ มุก – นานกิง – ตลาดฟูจื่อเมีย่ ว – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 บริ การอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่าน แวะเลือกซื้อไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองนานกิง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นํ้าท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟู่ จือ่ เมีย่ ว เป็ นตลาดย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุด
ของนานกิง ซึ่ งมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ อมากมายนานาชนิดอาทิเช่น ....เสื้ อผ้า , กระเป๋ า , รองเท้า , ขนมนานาชนิ ด , ยา
สมุนไพรจีน หรื อผลไม้สด,แห้งที่มีตามฤดูกาลฯลฯตามอัธยาศัย
คํ่า
 บริการอาหารคํ่า แบบกล่ อง KFC
20.10 น.
นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW 885
23.20 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
เช้ า

อัตราค่าบริการ *** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
กําหนดการเดินทาง ***ไม่ มีแจกกระเป๋ า ***
ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก พักเดีย่ ว
16-20 , 23-27 , 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 61
7-11 , 14-18 , 21-25 ธ.ค. 61
4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. 62
15-19 , 22-26 ก.พ.,1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 มี.ค. 62

15,999.-

2,900.-

ปี ใหม่ *** 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62

19,999.-

3,900.-

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
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
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ 10 วันทําการ **ส่ งสํ าเนาพาสปอร์ ตล่วงหน้ าพร้ อมชําระค่ ามัดจํา**
หมายเหตุ. กรณีส่งหน้ าพาสปอร์ ต ช้ ากว่ า 10 วันทําการ ขอเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มท่ านละ 1,000 บาทเพื่อยื่นวีซ่าทางสถานทูตจีน
ประจําประเทศไทย
*** 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
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น , คนขับรถ และ หัวหน้ าทัวร์ ไทย 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อ
ไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต

3. ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าวีซ่า กรณีทที่ ่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว ***

เงื่อนไขในการให้ บริการสํ าหรับสายการบินนก สกู๊ต
เนื่องจากสายการบินนกสกู๊ต เป็ นการเหมาจ่ ายที่นั่งเต็ม 100 % หากท่ านจองแล้ วไม่ สามารถยกเลิกได้ มีเงือ่ นไขเพิม่ เติมดังนี้ :1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตั๋วเครื่ อ งบิ นได้ออกไปแล้ว แต่ ส ามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อ ง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิน
กําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทางนอกเหนือจาก 3 ข้อข้างต้น ต้องจ่ายค่าตัว๋ เต็มใบ 100 % (ราคาตัว๋ แล้วแต่ช่วงการเดินทาง) ส่ วนค่าใช้จ่าย
อื่นๆจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ามัดจําห้องพักต่างประเทศ เป็ นต้น

เงื่อนไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า 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 แต่ สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิน
กําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยู่เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย

ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสูญหายระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบิ นยกเลิกเที่ ยวบินหรื 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
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ

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

