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กําหนดการเดินทาง
วันแรก

เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2561

( 4 วัน 3 คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา

15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชี ย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั
ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.20 น. เหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเทีย่ วบินที่ FD 540
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหู หนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมา
จางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหู หนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีฉ่ างซา HUA GANG CHANGSHA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

ฉางซา – ชื่ อปี้ –โรงถ่ ายภาพยนต์ สามก๊ กชื่ อปี้ ชมวิวบริ เวณผาแดง – แท่ นเรี ยกลมบูรพา (ชี ซิงถาน) – อู่ฮั่น –
ถนนหูเป่ ยเซียง – นั่งรถผ่านชมสะพานข้ ามแม่ นํา้ THE BUND WUHAN
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ ัก หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองซื่อปี้ ชื่อเดิมคือเมือง “ผูฉี” อยูใ่ นมณฑลหูเป่ ย เพิ่ง
ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็ น “ชื่อปี้ ” เมื่อปี ค.ศ.1998 ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ ใน
สงครามรบนัน่ เอง จุดที่ทพั พันธมิตรของซุ นกวนและเล่าปี่ ผนึกกําลังเข้าสู ้รบกับทัพของโจโฉซึ่ งนักประวัติศาสตร์ ลง
ความเห็นว่าเป็ นบริ เวณที่ตรงตามประวัติศาสตร์ มากที่สุด สงครามครั้งนี้ เรี ยก “ยุทธการผาแดง” “ศึกเซ็กเพ็ก” หรือ
“โจโฉพ่ายทัพเรือ” ซึ่ งเป็ นศึกที่โด่งดังที่สุดศึกหนึ่งในนวนิยายอมตะสามก๊ก การศึกในครั้งนั้นทําให้หน้าผาแห่งนี้
ปรากฏเป็ นทะเลสี แดงเพลิง (ใช้ เวลานั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง) พักผ่อนหรื อฟังประวัติศาสตร์ สามก๊กกันอย่าง
เพลิดเพลิน นําท่านเดินทางสู่ โรงถ่ ายภาพยนต์ สามก๊กชื่อปี้ ตั้งอยูห่ ่างจากเมืองชื่ อปี้ ไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 36
กิโลเมตร ริ มฝั่งแม่น้ าํ แยงซี ดา้ นใต้ ซึ่ งเชื่อกันว่าจุดที่โจโฉถูกเผาทัพเรื อนั้น ในปั จุบนั โดยสถานที่เกิดเหตุน้ นั มีจารึ ก
ตัวอักษรสี แดงที่ไม่ทราบว่าผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ารึ ก แต่เป็ นจารึ กสมัยราชวงศ์ถงั และเหตุที่ได้ชื่อว่า "ชื่อปี้ " (赤壁; ออกเสี ยง
"เซ็กเพ็ก" ตามสําเนียงแต้จิ๋ว) ที่แปลได้วา่ "หน้าผาแดง" ก็คือเปลวไฟที่เผาผลาญกองทัพเรื อของโจโฉ ปัจจุบนั ผา
แดงแห่งนี้ได้พฒั นาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีสิ่งปลูกสร้างตามประวัติศาสตร์ เช่นนําท่านชม
จุดยุทธการผาแดง แท่นเรียกลมบูรพาของขงเบ้ ง ปั จจุบนั ตรงจุดนี้ถูกสร้างเป็ นอาคารขึ้นมาโดยมีรูปปั้ นของเล่าปี่
กวนอู เตียวฮุย และขงเบ้ง เป็ นอนุสรณ์ , หอบัญชาการรบ , ฐานทัพของง่อก๊ก(ก๊กซุ นกวน) ชมรู ปปั้ นจิวยี่ แม่ ทพั ใหญ่
ของง่ อก๊ก หันหน้าไปทางแม่น้ าํ แยงซี เกียง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยูต่ อนกลางของแม่น้ าํ แยงซี เกียงใน
มณฑลหู เป่ ย มีพ้ืนที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยูใ่ นพื้นที่ของแม่น้ าํ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 3,500 ปี นําท่านนั่งรถผ่ านชมสะพานข้ ามแม่ นํ้าแยงซี เกี ยงช่วงที่แคบที่สุดในอู่ฮนั่ เป็ น
พื้นที่ที่เชื่ อมโยงกับเขตการปกครองของซุ นกวนตั้งแต่ยุคสามก๊ก ตัวสะพานสามารถเดินข้ามได้ และมีทางรถไฟอยู่
ด้านล่ าง ถื อว่าเป็ นสะพานข้ามแม่น้ าํ แยงซี เกี ยงแห่ งแรกของจี นด้วย นําท่านสู่ เดอะบันส์ ฮั่นโข่ ว THE BUND
HANKOW ด้วยความยาวกว่า 4 กิ โลเมตรท่านจะได้สัมผัสบ้านเรื อนอาคารทรงยุโรปที่ได้รับอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี
สวยงามไม่แพ้ เขตเดอะบันส์ ที่เซี่ ยงไฮ้ อิสระให้ท่านถ่ายรู ป จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งที่ถนนสายอาหารฮู้ป้ ูเสี้ ยง เป็ น
ถนนโบราณตั้งแต่ ในสมัยราชวงศ์หมิ งชิ ง มี ความยาวแค่ 150 เมตร ความกว้า ง 4 เมตร ถนนสายนี้ มีอาหารแบบ
พื้นเมือง ราคาถูกมากมายให้ท่านได้มาลิ้มลองทั้ง 2 ฝั่ งถนน จากนั้นนําท่านเพลิ ดเพลิ นกับสวนสาธารณะริ มแม่น้ าํ
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า
วันทีส่ ี่

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักทีอ่ ่ ฮู ั่น
WUHAN VIENNA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
ทะเลสาบตงหู – วัดกุยหยวน – เมืองจิงโจว – สวนกวนอีห่ ยวน ชมรู ปปั้นกวนอูใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เขตทิวทศัน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ ทางตะวันออกของเมือง
อู่ฮนั่ ในปี 1982 รัฐบาลได้จดั ให้ที่นี่เป็ น จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮนั่ มีพ้ืนที่ 88 ตร.กม. และคิด เป็ นพื้นที่ 1
ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหู ท่านสามารถชมได้ ทั้ง 4 ฤดู ซึ่ งจะเห็นได้ถึง ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้
อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็ นต้น ถ้าเปรี ยบความงามของซี หูเหมือนสี สันแบบโลกตะวันตก ตงหู ก็เปรี ยบเหมือนความ
เรี ยบง่ายนุ่มนวลแห่ งโลกตะวันออก จากนั้นชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง 1 ใน 4 ของ
เมืองอู่ฮนั่ สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่ องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาว
จีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล มีวหิ ารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ป้ ั นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่ งแต่ละองค์
มีรูปร่ างหน้าตาและอากัปกริ ยาที่ไม่ซ้ าํ กันเป็ นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของเมืองอู่ฮนั่ ซึ่ งชาวจีนนิ ยมมาไหว้พระ
ขอพรกับพระอรหันต์ 500 รู ป เพื่อให้เกิ ดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริ ญรุ่ งเรื อง การเสี่ ยงทาย ขอพรพระอรหันต์ 500
องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว ชม สวนกวนอวีห้ ยวน อยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของกําแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงิ นลงทุนในการก่อสร้ างถึ ง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรั กภักดี เป็ น
หัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชี วประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมีรูปปั้ นเทพเจ้ ากวนอูที่ใหญ่ ที่สุดในโลกก่อสร้างโดย
ใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 4,000 ชิ้นมีความสู ง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี นํ้าหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าว
ยาว 70 เมตร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักทีจ่ ิงโจว JINGZHOU VIENNA HOTEL 4*หรือเทียบเท่า
เมืองโบราณจิงโจว (ด้ านนอก) – พิพธิ ภัณฑ์ หูเป่ ย – ฉางซา – ถนนหวงซิงลู่ – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่านชม กําแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) ชมด้ านนอก มีความ
กว้าง 3.75 กิ โลเมตรมีเนื้ อที่ 4.5 ตารางกิ โลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สู ง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรื อ
ซุ ้มอยู่ด้านบน ซึ่ งได้รับการดู แลรั กษาเป็ นอย่างดี พร้ อมชมทัศนี ยภาพโดยรอบหรื อเก็บภาพเป็ นที่ ระลึ ก จากนั้น
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ มณฑลหูเป่ ย สถานที่จดั แสดงสมบัติอนั ลํ้าค่าของมณฑลหู เป่ ย กว่า 200,000 ชิ้น ได้แก่ เครื่ อง
เคลือบ หยก เครื่ องประดับ และอาวุธต่างๆ
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุ ปเปอร์ ไฮเวย์
เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบรนด์
เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีข องกินพื้นเมืองให้ท่านเลื อกสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้องถิ่นให้ท่าน
ซื้ อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก หรื อท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.25 น. เหิ นฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
เช้ า

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ

*** ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

พักเดี่ยว

15,999.16,999.-

3,900.3,900.-

15-18 , 22-25 ก.ย.
12-15 , 13-16 , 15-18 , 16-19 ตุลาคม 61

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 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
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ค่าทัวร์ แลนด์และค่าบริ การ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน )
- ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชําระมัดจําท่านละ 8,000 บาท ภายใน 3 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์
- สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ทีม่ ีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทาง ถ่ ายเต็ม 2 หน้ า ( ส่ งเอกสารล่ วงหน้ า อย่ างน้ อย 10 วัน )
- ตัวอย่างสําเนาพาสปอร์ ต

เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน 4 วันทําการ ยืน่ ทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย
1. หนังสื อเดินทางตัวจริง ทีม่ ีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้ อกําหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ ายสี พนื้ หลังสี ขาว เปิ ดหน้ าผาก , เปิ ดใบหู , ไม่ สวมใส่ เครื่องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้อสี ขาวถ่ ายรู ป , ไม่ สวมแว่ นตา
3. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ทีอ่ ยู่ทที่ าํ งาน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ทที่ าํ งาน
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
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

- ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,500 บาท

เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ 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 นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

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, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื 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 การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

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

