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DE350 : โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย อู่หลง ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน (CZ+บินภายใน 2 เที่ยว)
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วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา - เมืองจางเจียเจี้ย

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

11.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 358

15.45 น.

เดินทางถึง สนามบินไป่หยุน
นครกวางเจา เป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณ
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
หลังจากผ่านพิธีการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง พักรอต่อเครื่องภายในสนามบิน

เย็น

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในสนามบิน (ถ้าเที่ยวบิน DELAY จะจัดชุด MAC DONALD แทน)

20.05 น.

ออกเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3381

21.40 น.

เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ย
พัก TIANZI HOTEL

วันที่ 2
เช้า

โรงงานผลิตผ้าไหม - เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง
รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ ภาพเขียน 10 ลี้ (นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ)
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร
และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆมากกว่า 200 ลูก และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ
นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน
ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
นำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์)
อยู่ในเขตอุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม /
ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ) ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร
พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร
ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหิน
หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆยืนตระหง่านค้ำฟ้า
นำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1)
ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง “อวตาร”
ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคำมาบรรยายได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
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นำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของ สวนจอมพลเฮ่อหลง
สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์
ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขาของสวนสาธารณะแห่งนี้
ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์
มีรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ
และในบางครั้งภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย
ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์
จากนั้นนำท่านลงจากเขา (ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม)
เดินทางไป ร้านนวดเท้า
เย็น

วันที่ 3

รับประทานอาหารเย็น
หมายเหตุ : ท่านสามารถชมการแสดงโชว์อลังการ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX
ฟังเพลงรักอันไพเราะ มีนักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา
มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ ของนางจิ้งจอกขาว
และรู้สึกซาบซึ้งไปกับความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้
เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ เพียงเพิ่มจากค่าทัวร์ : ราคา 350 หยวน / ท่าน ชำระเงินที่ไกด์
(โชว์นี้เป็นการแสดงที่โรงละครกลางแจ้ง ในวันที่เดินทางไปถึงอาจปิดทำการแสดง เนื่องจากอากาศไม่เอื้ออำนวย
กรุณาเช็คข้อมูลกับทางไกด์อีกครั้งหนึ่ง)
พัก TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า
เทียนเหมินซาน - เมืองฟ่งหวง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางไป เทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมชมความงามิน
ถ้ำเทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์ เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
จนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร
นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที)
ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ชม เส้นทางขึ้นเขา ที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า
จนถึงจุดเปลี่ยนจากกระเช้าไปขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงเทียนเหมินซาน และหากท่านต้องการขึ้น
ถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์
และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ร้านคริสตัล
ให้ท่านได้เลือกซื้อคริสตัลและสินค้าประเภทคริสตัลที่ขึ้นชื่อ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต และเจียระไนอย่างดีมีคุณภาพ
เดินทางไป เมืองฟ่งหวง
ซึ่งแปลว่า เมืองหงส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย
มีแม่น้ำถั่วเจียงไหลผ่าน เมืองโบราณฟ่งหวง ซึ่งมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น
พัก KAISHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองอู่หลง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง
เมืองโบราณฟ่งหวง ถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง
ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ
มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยม
และเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวิน
ทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเองน
นำท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
จะทำให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติ
ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
นำท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน
ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน
และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง
ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไป เมืองอู่หลง
เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี
มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง โดยใช้เส้น ทางด่วนหวีเซียง เป็น ทางด่วนที่ใหม่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศจีน
สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี 2012 มีความยาว 848 กิโลเมตร เป็นเส้นทางจากนครฉงชิ่งไปถึงเมืองฉางซา
โดยใช้เวลาเพียง 8 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะมองเห็น ระเบียงภาพวาดอูเจียง
โดยมีแม่น้ำอูเจียงเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกุ้ยโจว ไหลผ่านเขตฟูหลิงของนครฉงชิ่ง ประกอบกับแม่น้ำแยงซีเกียง
ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำที่สวยงามเปรียบเหมือนเป็นภาพวาด ให้ท่านได้ชมไปตลอดทาง
จากนั้นรถจะนำท่านข้าม สะพานแขวนไอ่จ้าย เป็น สะพานแขวนที่ข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางข้ามหุบเขา 1,176
เมตร สะพานสูงจากพื้นดิน 355 เมตร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สะพานสวรรค์ - ถ้ำฝูหยงต้ง
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไป อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์
สะพานสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี
ค.ศ. 2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ แห่งนี้ เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก
ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่
นำท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง ที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับทางเดินเท้า
ท่านจะได้เดินเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ กลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน
สะพานแห่งแรก คือ สะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่
เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์
สะพานแห่งที่สอง คือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า
สะพานแห่งที่สาม คือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผา อยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย
ทำให้ดูค่อนข้างมืด
ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ
ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907)
และจุดนี้เองยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีนเรื่อง "ศึกโค่นบันลังก์วังทอง" ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว
โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงหลี่
อิสระถ่ายภาพความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกหุบผาสวรรค์ และรอยแยกแห่งปฐพี
มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ซึ่งท่านจะได้ชมความพิศวงของธรรมชาติที่กลั่นแกล้งไว้อย่างลงตัวและสวยงาม
ชมสายน้ำของน้ำตกหุบผาสวรรค์ที่โปรยปรายลงมาแบบสายฝน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไป ถ้ำฝูหยงต้ง
ถ้ำหินแร่แคลไซด์ (คล้ายๆกับถ้ำแก้วโกมลที่แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) ถ้ำฝูหยงต้ง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็น "NO.1
cave in the world"

18.30 น.

วันที่ 6

รับประทานอาหารเย็น
หมายเหตุ : ท่านสามารถชมการแสดงโชว์ IMPRESSION WULONG อีกหนึ่งผลงานของผู้กำกับมือทอง จาง อวี้ โหมว
ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวนของอู่หลงที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง, หุบเขา และความเงียบสงบของธรรมชาติ
เป็นฉากหลังบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ
(ห้าวจือ) เป็นผู้เล่าเรื่องราว ประกอบกับการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
ที่ต้องร้องเพลงประกอบการแสดงตลอด 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง
ทำให้การแสดงจบลงด้วยความประทับใจ เพียงเพิ่มจากค่าทัวร์ : ราคา 300 หยวน / ท่าน ชำระเงินที่ไกด์
(โชว์นี้เป็นการแสดงที่โรงละครกลางแจ้ง ในวันที่เดินทางไปถึงอาจปิดทำการแสดง เนื่องจากอากาศไม่เอื้ออำนวย
กรุณาเช็คข้อมูลกับทางไกด์อีกครั้งหนึ่ง)
พัก HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - กวางเจา - กรุงเทพมหานคร
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางไป เมืองฉงชิ่ง
มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋ง ในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน
แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997
ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่ง ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง
จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก
ทางน้ำและทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เดินทางไป ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย หรือซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่รักทางบ้าน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.55 น.

ออกเดินทางสู่ กวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3950

16.50 น.

เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน รอเปลี่ยนเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ

19.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 361

21.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
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อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
• ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน กวางเจา - จางเจียเจี้ย // ฉงชิ่ง - กวางเจา
• ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และขนาดกระเป๋าสัมภาระ
โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น
น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200
USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ
• ค่าที่พัก 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
• ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1
เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ
การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่ากระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
• กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 120 หยวน ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

www.doubleenjoy.com

• วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง
ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
• ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
• ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ
จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
• ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม
ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ +
ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
(ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม
ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
• คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน
/ คน / วัน
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
• จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
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• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
เอกสารในการทำวีซ่าจีน
• หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว
เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2
ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
• เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
• เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• เดินทางพร้อมญาติ
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
• กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
• ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
• หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
• สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
• สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
• กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ
(ก่อนออกเดินทาง)
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• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
• ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้าออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง
หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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