กำหนดกำรเดินทำง 5-9 , 12-16 , 19-23 ก.ย. 61
10-14 , 16-20 , 17-21 ต.ค. 2561

( 5 วัน 4 คืน )

วันแรก
สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ
15.30 น. คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้ น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชี ย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.20 น. เหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉำงซำ โดยเทีย่ วบินที่ FD 540 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่ งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
หนึ่งของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหู หนานด้วย มีคากล่าวว่า

“หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีฉ่ ำงซำ DAYS HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ อง
ฉำงซำ – จำงเจียเจีย้ – สะพำนแก้วแกรนด์ แคนย่อนยำวที่สุดในโลก – ชมโชว์ หนังตะลุง – ถนนซีป้ เจี
ู ย
เช้ ำ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย เขตที่ต้ งั ของ อุทยานจางเจียเจี้ย เขต
อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูยา่ ห์ เป็ นสถานที่ที่ใช้เป็ นฉาก
ประกอบในภาพยนตร์ เรื่ องอวตารอุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหูหนานเป็ นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผา่ นขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วย
หลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์
เทีย่ ง
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม จำงเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพำนแก้วข้ ำม
เขำทีย่ ำวทีส่ ุ ดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุ ด ด้วยความ
ยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เกินกว่าคาบรรยายใดๆ หมำยเหตุ...เนื่องจำกสะพำนแก้ ว เป็ นสถำนทีท่ ่ องเที่ยวทีต่ ้ องตรวจสอบควำมปลอดภัย
อย่ ำงสู งจำกรัฐบำลจีน หำกสะพำนไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเที่ยวเข้ ำชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในกำรเปลีย่ นสถำนที่เที่ยวอืน่
ทดแทน แล้วแต่ ควำมเหมำะสม จากนั้นนาท่านชม กำรแสดงหนังตะลุง การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่ งจะแสดง
เกี่ยวกับตานาน 3 ก๊ก และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง สวยงามและได้ความรู ้กลับบ้าน (หำกกำรแสดงหนังตะลุง
ปิ ดกำรแสดงขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ชดเชยรำยกำรโชว์อนื่ เนื่องจำกเป็ นกำรแสดงโชว์วฒ
ั นธรรมพืน้ บ้ ำนทีไ่ ม่ มีค่ำใช้ จ่ำย
ใดๆ จากนั้นนาท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า เป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวด
ผ่อนคลายที่ “ศูนย์ วจิ ัยทำงกำรแพทย์ แผนโบรำณ” ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การ
ส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและซื้ อยาแก้น้ า
ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยำบัวหิมะ” จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินทาง ช้ อปปิ้ งทีถ่ นนคนเดินปู้สิ งเจีย ถนนคนเดินประจา
เมืองจางเจียเจี้ยให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึก หรื อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
ค่ำ
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับสู่ ที่พกั
พักทีจ่ ำงเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*
วันทีส่ ำม ลำธำรแส้ ม้ำทอง – ภูเขำเทียนจื่อซำน – ภูเขำฮัลเลลูย่ำห์ – สะพำนอันดับหนึ่งใต้ ฟ้ำ – โชว์นำงพญำจิง้ จอกขำว
เช้ ำ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนเป็ นรถของอุทยานเที่ยวชม
ลำธำรจินเปี ยนซี หรือ ลำธำรแส้ ม้ำทอง ซึ่ งเป็ นลาธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสู งชันเข้าไปกลาง
ภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลาธารแส้ทอง มีน้ าในลาธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ าจะมี
ภูเขาหิ นรู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรี ยงรายเป็ นล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน
เทีย่ ง
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ ธรรมชำติเทียนจื่อซำน เป็ นเขต
ป่ าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่ งชาติจางเจียเจื้ย เที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นบั มากกว่าร้อยยอด ชม สะพำนอันดับหนึ่งใต้ ฟ้ำ
(เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่ อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่น
ใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ( ขึน้ -ลงโดยลิฟท์ แก้ วไป่ หลงทีจ่ ุดสู งสุ ด 326 เมตร ลิฟท์ แก้ วริม
หน้ ำผำแห่ งแรกของเอเซีย ) ***โปรดทรำบ ในกรณีทลี่ ฟิ ท์หรือกระเช้ ำ ไม่ สำมำรถใช้ งำนได้ ทำงผู้จัดขอสงวน

ค่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

สิ ทธิ์โดยกำรเปลี่ยนกำรขึน้ -ลงโดยกำรใช้ ลฟิ ท์หรือกระเช้ ำเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น*** สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมือง
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่าน ชมโชว์อลังกำรหวำนหยด THE LOVE STORY OF A
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวติ โลดแล่นอยูบ่ น
เวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่ าง
เป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้ งตรึ งดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟัน
อุปสรรค์ต่อสู ้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวติ คู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผชู้ มกลับไปนอนฝัน
ดี ***โปรดทราบ โชว์น้ ีแสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่วา่ จะด้วยกรณี ใดๆ ทาให้
เข้าชมไม่ได้ผจู ้ ดั รับผิดชอบเพียงจัดโชว์พ้นื เมืองชุ ดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืน
ค่าบริ การใดๆ*** จบการแสดง นาท่านกลับโรงแรมที่พกั อิสระพักผ่อน
พักทีจ่ ำงเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*
เทียนเหมินซำน (รวมกระเช้ ำ)–ทำงเดินกระจก–ถำ้ ประตูสวรรค์ –พิพธิ ภัณฑ์ ภำพวำดหินกรวด
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอำหำร นาท่านชม ศูนย์ สุขภำพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที่นอน เป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวำเยีย้ น พิพิธภัณฑ์ที่
จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับ
รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยูห่ ่างจากเขตเมือง
จางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่ อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ใน
จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่อง
หินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั นำท่ำนขึน้
สู่ เขำโดยนั่งรถของอุทยำนและต่ อกระเช้ ำขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และ
ชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นาท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความ
สวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสี ยวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร
สร้างอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด
(ทำงเดินกระจกขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ)
(หมำยเหตุ : กำรนั่งกระเช้ ำขึน้ -ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ ำปิ ดซ่ อมบำรุ ง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอืน่
มำทดแทนให้ / กำรนั่งรถของอุทยำนขึน้ ไปบนถำ้ เทียนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่ สำมำรถขึน้ ไปทีถ่ ำ้ เทียน
เหมินซำนได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอืน่ มำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภำวะอำกำศ และกำร
รักษำควำมปลอดภัยของนักท่ องเทีย่ ว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำ) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมือง
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*

วันที่ห้ำ
ร้ ำนหยก – จำงเจียเจีย้ – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงชิ งลู่ – สนำมบินดอนเมือง
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ ร้ ำนหยก ที่มีผซี ิ่ ว สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่ อว่าหาก
ใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชคลาภ
เทีย่ ง
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของ
มณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม ยีห่ ้อจีนชื่ อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมี
ของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก
ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.25 น. เหิ นฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
5-9 , 12-16 , 19-23 ก.ย. 61
10-14 , 16-20 , 17-21 ต.ค. 2561

ผู้ใหญ่ **ทัวร์ รำคำพิเศษไม่ มีรำคำเด็ก**
16,999.18,999.-

พักเดีย่ ว
3,900.4,900.-

อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีทนี่ ำ้ หนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนกรุ๊ปท่ ำนละ 1,000 บำท หรือแบบเดี่ยว ท่ ำนละ 1,500 บำท
-ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้ ำทัวร์ ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ ำนละ 1,500 บำท
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง

- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เอกสำรสำหรับยืน่ วีซ่ำจีน 10 วันทำกำร ยืน่ วีซ่ำกรุ๊ ป
1. สำเนำหนังสื อเดินทำงถ่ ำยแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ ำ

เอกสำรสำหรับยืน่ วีซ่ำจีน 4 วันทำกำร ยืน่ ทีส่ ถำนฑูตจีนทีเ่ มืองไทย

1. หนังสื อเดินทำงตัวจริง ทีม่ ีอำยุใช้ งำนเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทำง
2. รู ป ถ่ ำ ยสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ตำมข้ อ ก ำหนดของสถำนฑู ต (รู ป ถ่ ำ ยสี พื้ น หลั ง สี ข ำว เปิ ดหน้ ำผำก , เปิ ดใบหู , ไม่ ส วมใส่
เครื่องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้อสี ขำวถ่ ำยรู ป , ไม่ สวมแว่ นตำ
3. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ทีอ่ ยู่ทที่ ำงำน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ทที่ ำงำน

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำร เพิม่ เติมสำหรับสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. จองยกเลิ ก การเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่ ส ามารถหาผูเ้ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ ก ต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมำยเหตุ
-เนื่องจำกเป็ นไฟล์ทเหมำลำ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สำมำรถนำมำคืนเงินได้ และไม่ มีรำคำตั๋วเด็ก
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ กำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบิน
กำหนด

-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่ อน, เปลี่ ยนแปลง, สับเปลี่ ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบินยกเลิ กเที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุดวิสัยใดๆ ที่ ทาให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดิ นทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมื อง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมี สิ่ งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่ นไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพือ่ ประโยชน์ ของท่ ำนเอง **

