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วันแรก
04.00 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – อู่หลง – ภูเขานางฟ้ า (รวมรถราง)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
06.20 น. นําท่านเหิ นฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556
10.20 น. ถึง มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา
เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทําให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะ
และอากาศดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนน

คํ่า

เป็ นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง นําท่านชมอุทยานเขานางฟ้ า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของ
ประเทศจีน อยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ าํ อวูเ่ จียงในระดับความสู ง 1900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสู งสุ ดที่
2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับ
การขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ง 4 สิ่ งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
และมีลานหิ มะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน ช่วงนี้ท่าน
จะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี ละลานตา นําท่านชมเมืองหิ มะเขานางฟ้า ซึ่ งภายในโดมได้จดั งาน นํ้าแข็งแกะสลัก
รู ปร่ างต่างๆไว้ให้ท่านได้ชม ( สาหรั บท่ านใดทีส่ นใจการเล่ นเสก็ตน้าแข็ง กรุณาติดต่ อจองกับไกด์ หรื อหัวหน้ า
ทัวร์ มีค่าใช้ จ่ายประมาณ 120 หยวน )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองอู่หลง HONGFU HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง อู่หลง
เช้า

เทีย่ ง

คํ่า

– อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถ แบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์ )

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า - สะพานสวรรค์ มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500
เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ.
618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทําหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ล่ าสุ ดใช้ เป็ น
ฉากในหนังฮอลิว๊ ดู ฟอร์ มยักษ์ TRANFORMER4 ทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นนําท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด กับสะพานแก้วสวรรค์
หรื อ ระเบียงกระจกชมวิวทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในเอเซีย ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11
เมตรเหนือขอบหน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัดจากระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200
เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้น
อุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั HONGFU HOTEL หรื อเทียบเท่า
ท่านสามารถซื้อทัวร์ เสริม...โชว์จางอวีโ้ หมว IMPRESSION WULONG อีกหนึ่งผลงานของผูก้ าํ กับดัง จา
งอวี้โหมว ซึ่ งเนรมิตหุ บเขาเถ้าหยวน ของอวูห่ ลง ซึ่ งล้อมรอบด้วยภูเขาสู ง , หุบเหวและความเงียบสงบของ
ธรรมชาติเป็ นฉากหลังบอกเล่าเรื่ องราว ,วิถีชีวติ และประวัตศาสตร์ ของผูค้ นเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500
ชีวติ โดยมีคนลากเรื อ (ห้าวจือ) เป็ นผูเ้ ล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวติ ตลอดการแสดง
กว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสี ยง *** กรุ ณาติดต่ อไกด์ หรื อหัวหน้ าทัวร์ ล่วงหน้ า ***

วันทีส่ าม อู่หลง

– ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉื่ อชี่โข่ ว – ตลาดค้ าส่ งเฉาเทียนเหมิน

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง นําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ ห
ลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อน
คลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

เทีย่ ง

บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉื อชี่ โข่ ว เป็ นหมูบ่ า้ นที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อย
หลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้

ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้ อของที่ระลึกหรื อของฝาก หลังอาหารนําท่านเดินทาง
สู่ ตลาดค้ าส่ งเฉาเทียนเหมิน เป็ นศูนย์กลางการค้าของสิ นค้ามากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อได้
ตามอัธยาศัย
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ที่พกั
พักทีฉ่ งชิ่ง WELL HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ อิสระเดินเล่น ช้ อปปิ้ งในเมืองฉงชิ่ง // หรื อซื้อทัวร์ เพิม่ ( ไม่ รวมรถและอาหารเทีย่ ง-คา่ )
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ
่ กั หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่นหรื อเลือก

เที่ยวสถานที่เด่นๆในตัวเมืองฉงชิ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามให้ท่านได้เลือกชมหลายแห่ง อาทิเช่น
 มหาศาลาประชาคม (ต้ าหลีถ่ ัง) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิ
สําเร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมา
จากหอฟ้าเทียนถานจากปั กกิ่ง
 พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย หรื อพิพธิ ภัณฑ์ ฉงชิ่ง เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ.2005 ภายในจัดแสดงเรื่ องราวของ
ประวัติศาสตร์ ของนครฉงชิ่ง และวิถีชีวติ ของคนสองฝั่งแม่น้ าํ แยงซี เกียง, การพัฒนานครฉงชิ่ง, การต่อต้าน
จักรวรรดิญี่ปุนและเรื่ องราวของ 3 ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์ซานเสี ยต้าปา
หรื อ
เมืองต้ าจู๋ อยูห่ ่างจากฉงชิ่งไปด้านตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร นําท่านชม ถา้ พุทธศาสนาต้ าจู๋ รวมทั้งถํ้า
แกะสลักสื อเหมินต้าฝอ สื อเหมินซานสื อเคอสื อจ้วนซานสื อเคอ เป่ ยซาน ตวอเป่ าถ่า และเป่ าติ่งซาน หลายภูเขา
หลายถํ้า เป็ นการแกะสลักเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้า
ปางต่างๆ โพธิ สัตว์อรหันต์ พระและเทวดาในศาสนาเต๋ า ลัทธิขงจื่อ
และผูค้ นที่ทาํ การไหว้พระในถํ้าเหล่านี้ ถํ้าตวอเป่ าซานเป็ นถํ้าที่ใหญ่
สวยงามและสําคัญที่สุด ทัว่ ทั้งภูเขาพบร่ องรอยแกะสลัก 37 แห่ง รวม
รู ปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิมปางห้ามญาติ
พระเจ้าอี้เซี ยน เป็ นต้น เป็ นศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปี ก่อน
หินแกะสลักที่อาํ เภอต้าจู๋มีความสําคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้าน
ศาสนา ซึ่ งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์ เท่านั้น หากยังเป็ นศูนย์รวมงานศิลปะของลัทธิเต๋ า และแนวคิดของสํานัก
ปรัชญา "หรู เจีย" ของขงจื๊ออยูด่ ว้ ย หากกล่าวว่า ถํ้าผาม่อเกาคูอนั ยิง่ ใหญ่ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถํ้าผา
หยุนกัง่ ที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี คือสัญลักษณ์ของงานศิลปะถํ้ายุคเริ่ มแรกของจีน หิ นแกะสลักที่ตา้ จู๋ ก็นบั ได้
ว่า เป็ นตัวแทนของศิลปะถํ้าที่อ่อนหวานนุ่มนวลในยุคหลัง ซึ่งได้รวบรวมผลงานศิลปะการแกะสลักหินของจีน
ในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 13

***อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว***
พักทีฉ่ งชิ่ง WELL HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า ฉงชิ่ง
เช้า

เที่ยง
18.50 น.
20.50 น.

– ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย – กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านช้อปปิ้ งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย
(ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุ
ใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน แวะร้ านหมอนเพื่อสุ ขภาพ สมควรแก่เวลา นําท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ ** ไม่ มีราคาเด็ก ** ไม่ แจกกระเป๋า ***
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ และเด็กพักมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

12,999.-

4,900.-

15,999.-

5,900.-
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง ***
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระ
เงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่านา้ หนักกระเป๋า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 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
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 บาท ส่ วนเหลือก่ อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100 % ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทาเรื่ องขอคืนค่ าตัว๋ หรื อขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้ นแต่
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 องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @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 อไลน์
เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
3. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีที่ท่านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทัน

ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-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 //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

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

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

