Code: CZ72 ทัวรจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟงหวง บินตรง 4 วัน 3 คืน
เมืองโบราณฟงหวง ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง
แกรนดแคนยอน สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก
ภูเขาเทียนเหมินซาน ”ถ้ําประตูสวรรค”
เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปง ยางบารบีคิวเกาหลี+อาหารหูหนาน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ฟงหวง1คืน,จางเจียเจี้ย2คืน
บินตรงจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern

วันเดินทาง
25-28 พ.ย.61
29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
6-9 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
16-19 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
23-26 ธ.ค.61
วันวัแรก:
03.30 น.

06.25 น.
10.35 น.
เที่ยง

ราคาผูใหญ

ราคาเด็ก 0-12 ป
(ไมเสริมเตียง)

14,888
14,888
15,888
ไมมีราคาเด็ก
15,888
INF 5,000฿
15,888
15,888
15,888
ไมรวมคาวีซากรุป 1,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

15
15
15
15
15
15
15

สนามบินสุวรรณภูมิ - จางเจียเจี้ย -เมืองโบราณฟงหวง-ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง

 อาหารเชา,เที่ยง,
เย็น
พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอรเช็คอิน สายการบิน China
Southern (รับเอกสารตางๆพรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่ ) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการ
บินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
บินลัดฟาสู จางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ606
ถึง เมืองจางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลกที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติในป ค.ศ. 1992 ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ํา

นําทานเดินทางสู เมืองฟงหวง หรือ เมืองโบราณฟงหวง (เมืองหงส) (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมือง
ที่ขึ้นอยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูริมแมน้ําถัวลอมรอบ
ดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถทางดาน
วัฒนธรรมอันล้ํา คาที่ตกทอดมาจากราชวงศ หมิงและชิง หลายรอย
แหงมีถนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย นําทาน ลองเรือตามลําน้ํา
ถัวเจียง ชมบานเรือนสองฟากฝงแมน้ําสะพานโบราณอวดความเปน
ธรรมชาติใ หท า นไดสั มผั สพรอ มเก็ บภาพประทั บ ใจไว เป นที่ ระลึ ก
จุดเดนของฟงหวง คือ บานที่ยกพื้นสูง เรียงรายเปนทัศนียภาพที่
สวยงามฃ ชม สะพานสายรุง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม
โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพาน
ประวัติศาสตรที่สรางมาหลายรอยป หมายเหตุ:ในกรณีที่ไมสามารถ
ลองเรือไดอันเนื่องมาจากการเปดปดฝายทดน้ําทําใหไมมีน้ําเพียงพอ
หรือภัยธรรมชาติ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูท ี่พัก GUO BIN HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน

วันสอง: เมืองฟงหวง-ภูเขาเทียนเหมินซาน(กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก -ถ้ําประตูสวรรค
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น

เชา
เที่ยง

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร นําทานนั่งกระเชา+บันไดเลื่อน ขึ้นสู เขา
เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาประมาณ 40 นาที) ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟา สัมผัสความ
แปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมปาตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงาม
ของภูเขา ภูผา นับรอยยอดสูงเสียดฟา งามแปลกตา นําทานเดินพิสูจนวัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผา
หุมรองเทา) มีความยาวประมาณ 60 เมตร สูงกวาระดับน้ําทะเล 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนําทานชมความงามของ ถ้ํา
เทียนเหมินซาน หรือ ถ้ําประตูสวรรค เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมิน

ซานเพราะวาภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถ้ํา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อ
ทานมาถึงถ้ําประตูสวรรคทานจะไดลงบันได 999 ขั้น ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรค
มาแลวเปนสถานที่ที่นาสนใจ จากชาวตางชาติอีกแหงหนึ่ง สมควรแกเวลานําทานลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถทองถิ่น ผานชมเสนทางที่มีความ
คดโคง 99 โคง*หมายเหตุ:การนั่งกระเชาขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทํางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พานั่งรถอุทยาน+บันได
เลื่อนขึ้นไปบนถ้ําเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถ้ําเทียนเหมินซานได ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักทองเที่ยวเปนหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงให
ทราบลวงหนา*
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูท ี่พัก RUI LONG HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน
วันสาม: แกรนดแคนยอน-สะพานแกวจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปูเจีย


อาหารเชา,เที่ยง,เย็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู สะพานแกวจางเจียเจี้ย สะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพื้น 980
ฟุต และความยาว กวา 400 เมตร เชื่อมสองหนาผาถือเปนการทําลายสถิติสะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม
อยางสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค 718 ฟุต นําทานเดินวัดใจกันดวย
ทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศนที่สวยงามเกินกวาคําบรรยายใดๆ ใหทานเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหตุ:
หากสะพานแกวปดไมสามารถเขาเที่ยวชมไดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน า**
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทาง
การแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มี มา
นานนับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจีย แหลงสินคาพื้นเมือง
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ทาน แวะรานชา เพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑเกี่ยวกับใบชา
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูท ี่พัก RUI LONG HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน
วันที่ส:ี่ พิพิธภัณฑภาพหินทราย-พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินหวงซิงลู
สนามบินจางเจียเจี้ย - สนามบินสุวรรณภูมิ
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางล้ําเลิศยิ่งกวาทองและ
เพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปน
สิริมงคลแก ผูที่ไดมาครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิด

เที่ยง

ค่ํา
21.50 น.
00.15+1 น.

ความเจริญกาวหนา มั่งคั่งโชคดี อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ าเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนํา
โชค เดินทางสู พิพิธภัณฑภาพหินทราย “จวินเซิงฮวาเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑไดจัดแสดงผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะ
ของศิลปนแหงชาตินามวา ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานข องเขาทุกชิ้นเปนภาพเขียนดวยมือที่ใชหินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจาก
เปลือกไม ใบไมเปนวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหลานี้นอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะยังเปน
ภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกดวย เดินทางสู รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ
หมอน ผาหม ที่นอน กระเปา รองเทา ฯลฯ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย สถานที่รวบรวมประวัติศาสตรของชนเผารวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณ
ใหทานไดเรียนรูความเปนมาของพื้นถิ่นจางเจียเจี้ยตั้งแตอดีต ถึงปจจุบัน (ปดทุกวันจันทร) นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน
หวงซิงลู ใหทานไดอิสระชอปปงเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินจางเจี้ย
บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ605
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************************

สิ่งที่ลกู คาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง
- เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผี
ชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
ใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวา
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
- ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการ
จองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปน
หลัก
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอน
เมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยู

นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน ) โปรดเขาใจและรับทราบวาผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีทําวีซาแบบกรุป *ไมรวมคาวีซา *)
1. สําเนาหนาพาสปอรต *ตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ตองมีหนาวาง อยางนอย 2
หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* โดยทาน
ถายรูป หรือ สแกนหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียด
ลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด สงมาทาง E-mail เมื่อทานตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ
ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วัน
เดินทาง (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเราทําวีซาเทานั้น!!
ตัวอยางหนาพาสปอรต

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
กรณีที่ทานลืมนําหนังสือเดินทางมา หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม

(กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว *ไมรวมคาวีซา* ลูกคาตองดําเนินการยื่นดวยตนเอง )
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดาน
ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก คอมพิวเตอร (รูปใหม
ถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทานั้น )
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคา ใชจา ยเพิม่ เติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดิ นทางจะตองไปแสดง
ตนที่สถานทูตจีน

**ออกเดินทางขั้นต่ํา 15ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการนับอายุ***
อัตราคาบริการรวม
1.คาตัว๋ เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – จางเจียเจี้ย(DYG) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.คาโรงแรมที่พกั (พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและเสริมเตียงสปริง)
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ)
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก
5.คาน้าํ หนักกระเปาสัมภาระไดจาํ นวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด
6.คาประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึง

สุขภาพ การเจ็บไขไดปว ย)ทั้งนี้ยอมอยูใ นขอจํากัดทีม่ ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
อัตราคาบริการไมรวม
1.คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
2.คาใชจา ยสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คาโทรสาร
คาทีวชี องพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)
4.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย
(ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทานั้น)
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซา ชาวตางชาติ และ ตางดาว
6.คาน้าํ หนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเปาเกินทานตองชําระคาน้าํ หนักกระเปากับสายการ
บินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน
(7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน และชําระสวนทีเ่ หลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชาํ ระ
เงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจดั มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตก
ลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินได
หมายเหตุ :
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูก คาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตก
ลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จ ลา จ ล ,
ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ,
ก า ร น า สิ่ ง ข อ ง ผิ ด ก ฎห ม า ย
ซึ่ ง อ ยู น อ ก เ ห นื อ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ

5. รายการท อ งเที่ ย วสามารถสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นได ต ามความเหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องผู เ ดิ น ทางเป น สํ า คั ญ
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตอ งไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสาํ รองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการ
เพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํ นาจของผู
จัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจา ยตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทาํ ไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ
ทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปว ย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษทั ฯถือวาทาน
ไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป
และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม ครองใหละเอียด)
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทั ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว
ทั้งหมด

