ทัวร์จีน : รหัส Chi936

☺

ั ส
ิ ธิ์ ค้างคืนทีเ่ กาะ 1 คืน
เกาะภูถอ
่ ซาน ต้นกาเนิดเจ้าแม่กวนอิมศกดิ
์ ท

☺

ว ัดผูจ
่ ี้ ว ัดทีเ่ ก่าแก่และใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในเกาะภูถอ
่ ซานขอพรตาหน ักเจ้าแม่กวนอิมไม่

☺

ยอมไป ตาหน ักริมทะเลอายุกว่า 2พ ันปี องค์หนานไห่กวนอิม
้ ปปิ้ งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า Global Harbor
ี่ งไฮ ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชอ
เซย

กำหนดกำรเดินทำง 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61
10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
( 5 วัน 3 คืน )
วันแรก

ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 3 ประตู 4 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดย
มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันทีส่ อง

สนำมบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – ผูถ่อซำน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป – วัดไผ่ ม่วง
หนำนไห่ กวนอิม

00.15 น.
05.30 น.

เที่ยง

ออกเดินทำงสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 760
*สำยกำรบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มบี ริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องแต่ ลูกค้ ำสำมำรถสั่ งซื้ อทำนบนเครื่ องได้ *
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็ นเมืองท่าที่สาคัญ เมืองหนึ่ งของมณฑล
เจ๋ อเจียงและยังเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรู ปอาหารสาเร็ จรู ป
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านข้ามเรื อสู่ เกำะผู่ถ่อซำน ที่ ท่าเรื อจูเจียซาน นาท่านสู่ วัดผู่จี้
เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรี ยกวัดนี้ ว่า เฉี ยนซื่ อ หรื อ วัดก่อน
สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทาการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่ งราชวงศ์ชิง นาท่านนมัสการ

ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ
03.00 น.
06.50 น.
10.50 น.

องค์พระโพธิ สตั ว์ เจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป ซี่ งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000
ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตาหนักริ มทะเล วัดไผ่ ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปหยกขาว ซึ่ งอยูด่ า้ นหน้าของตาหนักเจ้าแม่
กวนอิมไม่ยอมไปบริ เวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซ่ ึ งมีลกั ษณะพิเศษคื อมีลาต้นเป็ นสี ม่วงซึ่ งสามารถปลูกได้ที่เดี ยวคือบน
เกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนาท่านกราบขอพร องค์ หนำนไห่ กวนอิม เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ที่พกั หลังอาหาร นาท่านเข้าที่พกั
พักที่ภูถ่อซำน โรงแรม  XILAI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

ภูถ่อซำน – เซี่ยงไฮ้ – ร้ ำนผ้ ำไหม – ร้ ำนยำงพำรำ – ถนนนำนกิง
 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยเรื อเฟอร์ รี่ย ์ ข้ามกลับสู่ เมืองหนิ งปอ นาท่านเดินทางสู่
มหำนครเซี่ ย งไฮ้ ชมเซี่ ย งไฮ้ม หานครที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศจี น ที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาจนถู ก ขนานนามว่า “ปารี ส
ตะวันออก” เป็ นศู นย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิ จทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มี พ้ื นที่ 6,200 ตร.กม. มี ป ระชากร
ประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจีนใต้ โดยผ่าน สะพำนหังโจววำน สะพานข้ามทะเลที่ยาว
เป็ นอันดับที่ 3 ของโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ าหนักรถได้ถึง 1,430 ตัน
บริ ก ำรอำหำรกลำงวัน ณ ภั ต ตำคำร หลังอาหาร น าท่ านสู่ โรงงำนผ้ ำไหม ชมการผลิ ต ผ้านวมจากรั งไหม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองเซี่ ยงไฮ้ แวะร้ ำนยำงพำรำ
เพื่อสุ ขภำพ สิ นค้านวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพอีกหนึ่งอย่างที่กาลังเป็ นที่นิยมมีท้ งั ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ให้ท่านเลือกสรร
จากนั้นอิ ส ระช้อ ปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนำนกิง ถนนคนเดิ นที่ มีชื่อเสี ยงของเมื องเซี่ ยงไฮ้ สองข้า งทางจะมี ร้านค้า
จาหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  BAOLONG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

หำดไหว่ ธำน–ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ –บัวหิมะนวดเท้ ำ–ตลำดเถำเป่ ำ–ร้ ำนหยก–Global Harbor
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ หำดเจ้ ำพ่ อเซี่ ยงไฮ้ (หำดไหว้ ธำน) ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิดอันลือชื่อของ
ตานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่ งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัย
อาณานิ คมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิ ลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึ กธนาคาร กรุ งเทพที่ ปักธงไทยปลิวไสว
เด่นสง่า จากนั้นนาท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผู่ตงและผูซ่ ี โดย
อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของจีนด้วย
จากนั้นนาท่ านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีน บัวหิ มะ ยาสามัญประจาบ้านที่ มีชื่อเสี ยงของเมืองจี น ฟั งบรรยายสรรพคุ ณ
สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ายี่หอ้ ดังมากมายที่ ตลำดเถำเป่ ำ ให้ท่านต่อรอง
ราคาได้เท่ าที่ ท่านพอใจ จากนั้นนาท่ านแวะชม โรงงำนหยกจีน เครื่ องประดับนาโชคที่ คนจี นนิ ยม จากนั้นนาท่ านสู่
ศู นย์ กำรค้ ำ GLOBAL HARBOR เป็ นศูนย์การค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ท้ งั บรรยากาศการช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนมและถ่ายรู ปวิวสวยๆได้ที่นี่
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินผูต่ ง
นาท่านเหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671
*สำยกำรบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มบี ริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องแต่ ลูกค้ ำสำมำรถสั่ งซื้ อทำนบนเครื่ องได้ *
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ำบริกำร

*** อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ***

กำหนดกำรเดินทำง
8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 61
10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61

ทัวร์ รำคำพิเศษไม่ มีรำคำเด็ก
15,999.-

พักเดีย่ ว
4,500

16,999.-

ข้ อควรระวัง ท่ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่ อนทุกครั้ง หำกไม่ มีกำร
สอบถำมเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทก่อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ ล่ำวไว้ข้ำงต้ น ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆ

รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่ องเทีย่ วจีน เพื่อโปรโมทกำรท่ องเทีย่ ว ร้ ำนสมุนไพรจีน , โรงงำนผ้ ำไหม
โรงงำนหยก , ร้ ำนยำงพำรำ แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ชั่วโมง
หำกลูกค้ ำท่ ำนใดไม่ ประสงค์ จะเข้ ำร้ ำน กรุณำชำระท่ ำนละ 2,000 บำทต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน**
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำ 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
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปหรื อเดีย่ ว ท่ ำนละ 1,500 บำท ชำระพร้ อมค่ำทัวร์
-ค่ำทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ 1,500 บำท/ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชือ่ บัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 160-251742-5
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ปถ่ ำยต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ ำรำชกำร, ชุดรับปริญญำ, เสื้ อแขนกุด โดยเด็ดขำด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)

สำหรับผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 18 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สาเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดิ นทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออาเภอ พร้อมระบุชื่อ
ของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสาเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร

สำหรับผู้เดินทำงทีเ่ กิดทีป่ ระเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมำยเหตุ : โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบกำรยื่น
เอกสำร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้คือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
นารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่ องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินกำรั นตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่ งเมื่ อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีกำรคื นค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่ อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ ำตัว๋ หรื อขอคืนค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิ นกาหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.

4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยู่เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิ น ภัยธรรมชาติ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ เลื่อน, เปลีย่ นแปลง, สับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน หรือเกิด
ปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติ ดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการ
บินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเทีย่ วบินหรือเหตุสุดวิสยั ใดๆ ทีท่ าให้มสิ ามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณียน่ื วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณีตามทีเ่ ห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

