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เสินหนงเจี้ย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ มรดกโลกยูเนสโก้ ปี 2016
ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน
ป่านปี้ หยัน ป่าหินงามบนเทือกเขาสูง
เสี่ยวหลงถัง บ้านเกิดลิงขนทอง สัตว์สงวนหายาก
ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว 1 ใน 4 ศาลเจ้าสาคัญของจีน

กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม – พฤษภาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฉางซา – จิ งโจว
04.00 น.
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์
CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก ด้าน สัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
06.25 น.
ออกเดินทางไปยังนครฉางซา มณฑลหูหนานโดยเทีย่ วบินที่ CZ 606
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กลางวัน
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วันที่สอง
เช้า
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เดินทางถึงสนามบินฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน อยูต่ อนกลางของแม่น้ํา
แยงซีเกียง ทางตอนเหนือติดกับมณฑลหูเป่ ย ทิศใต้ตดิ กับมณฑลกวางสีและกวางตุง้ ทิศตะวันตก
ติดกับมณฑลเสฉวนและกุย้ โจวเป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน มี
ประชากรประมาณ 64 ล้านคน และเป็ นบ้านเกิดของ
ผูน้ ําคนสําคัญของประเทศ จีนหลายคน เช่น
ประธานเหมาเจ๋อตุง, หลิวเส้าเฉียน,
จูหรงจี ใน
สมัย สามก๊กเป็ นเมืองทีก่ วนอูตงั ้ ตัวเป็ นใหญ่ อยูน่ าน
หลายสิบปี หลังรับกระเป๋ าสัมภาระแล้วนําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นํ าท่านเดินทางสู่ จิ งโจว (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ระหว่างอีช๋ างและอู่ฮนั ่ (เมืองหลวง
ของมณฑลหูเป่ ย) จิงโจว หรือที่รจู้ กั กันในชื่อ เกงจิว๋ ในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก เป็ น 1 ใน 9
จังหวัดหรือมณฑลของประวัตศิ าสตร์จนี ในอดีต โดยเป็ นเขตการปกครองในช่วงของจักรพรรดิฮนอู
ั่ ่
(ก่อน ค.ศ. 141– ค.ศ. 87) ของราชวงศ์ฮนั ่ เป็ นเมืองทีต่ ดิ กับแม่น้ําแยงซี ในยุคสามก๊ก เกงจิว๋
เป็ นดินแดนทีแ่ บ่งออกเป็ นสองส่วน โดยส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้แคว้นวุย (220–265) โดยมีเมืองหลัก
อยู่ทซ่ี นิ เย และอีกส่วนหนึ่งของเกงจิว๋ อยู่ทแ่ี คว้นง่อ (229–280) โดยเมืองหลักอยู่ทก่ี งั หลิง …..
ปั จจุบนั นี้ ถือเป็ นเมืองใหญ่อนั สองรองจากอู่ฮนั ่ ระหว่างเส้นทางผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ําฉางเจียง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั JIN JIU LONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
จิ งโจว – ศาลเจ้ากวนอู – กาแพงเมืองโบราณจิ งโจว – เสิ นหนงเจี้ย
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) นํ าท่านชม ศาลเจ้า
กวนอู หนึ่งในสี่ศาลเจ้ากวนอูท่สี ําคัญที่สุ ดของจีน (อีกสาม
แห่งคือ กวนหลิน-ลัวหยาง
่
สถานทีฝ่ ั งศีรษะ/ อวิน๋ เฉิง ซานซี บ้านเกิด และ ตังหยาง – หูเป่ ย สถานทีฝ่ ั งร่าง) ..... กวนอู
ตัวละครทีม่ ชี วี ติ อยู่ในยุคสามก๊ก เป็ นผูไ้ ด้รบั ยกย่องว่าเป็ นผู้ม ี
ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญ หลังจากเสียชีวติ ได้รบั เกียรติ
การยกย่องสรรเสริญ ได้รบั ความเคารพนับถือ จนกลายเป็ น
เป็ นเทพเจ้า ที่ได้รบั การเคารพกราบไหว้บูชาทัง้ คนจีน และ
คนไทยเชื้อ สายจีน โดยเฉพาะนัก ธุ ร กิจที่นิ ยมกราบไหว้
เพื่อให้ทําการค้าเจริญรุ่งเรือง มีการสร้างศาลเจ้ากวนอู เพื่อ
บูชาเป็ นจํานวนมาก ….นําท่านแวะถ่ายรูปปั ้น เทพเจ้ากวนอู
ประดิษฐานในใจกลางเมือ งเกงจิว๋ มีขนาดใหญ่มาก สูง 58
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เมตร นํ้ าหนักกว่า 1,200 ตัน ใช้เงินในการก่อสร้างถึง 1.5 พันล้านหยวน …..นําท่านผ่านชม
กาแพงเมืองโบราณจิ งโจว เป็ นกําแพงเมืองโบราณตัง้ แต่ยคุ สามก๊ก ความสูง 8.8 เมตร ล้อมรอบ
เมืองในเนื้อทีป่ ระมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร เป็ นความยาวทัง้ สิน้ 10 กิโลเมตร มีประตูเมือง 2 ชัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ เสิ นหนงเจี้ย (ระยะทางประมาณ 208 กม.ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
.....ได้รบั
การยกระดับตัง้ เป็ น อาเภอป่ าไม้เสินหนงเจีย้ ตัง้ อยู่ท่คี วามสูงเหนือระดับน้ าทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า
1,700 เมตร โดย ยอดเขาเสินหนงติ่ง เป็ นยอดเขาสูงที่สุด มีค วามสูงเหนือระดับน้ าทะเล
3,105.4 เมตร และเป็ นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน ..... เสินหนงเจีย้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ เขต
อนุรกั ษ์ธรรมชาติ เสิ นหนงเจี้ย มีระบบภาวะนิเวศป่ าไม้แบบกึ่งเขตร้อนทีอ่ นุ รกั ษ์ไว้อย่างดีใน
ประเทศจีน อีกทัง้ เป็ นแหล่งรวบรวมพืชพันธุช์ นิดต่ างๆ ทัง้ แบบภาคใต้และภาคเหนือ และเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ทาให้ทน่ี ่ี 1 ใน 3 ของสถานทีท่ ม่ี คี วามหลากหลายทางชีวภาพ
ทีส่ มบูรณ์ท่สี ุดของประเทศจีน และได้รบั ยกย่องจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2016เป็ นเขตอนุ รกั ษ์
มรดกโลกทางธรรมชาติ .....สําหรับชื่อเสินหนงเจีย้ มีท่มี าจากเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกนามเห
ยียนตี้ (Yandi) หรือเสินหนง (Shennong) ตํานานกล่าวว่าเทพเสินหนงได้รบั พิษจากการทดลอง
กินพืชในพื้นที่แถบนี้กว่า 70 ครัง้ แต่ทุกครัง้ สามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรที่ค้นพบ เพื่อ
รําลึกถึงท่านผูค้ นจึงเรียกทีน่ ่วี ่าเสินหนงเจีย้ …..ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม
ทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่ าไม้เขียวขจี สดชื่นรืน่ รมย์ใจยิง่ นัก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHENNONGJIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

ชมเขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เสิ นหนงเจี้ย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (6) นําท่านเที่ยวชม เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เสิ นหนงเจี้ย
…..ชม เสินหนงติง่ ทีร่ ะดับความสูง 3,105.4 เมตร เป็ นจุดชมทัศนียภาพของเสินหนงเจีย้
หุบเขา สลับซับซ้อนที่เขียวขจีด้วยป่ าไม้หนาแน่ น ซึ่งเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อากาศของเสิน
หนงเจีย้ บริสุทธิ ์ และมีโอโซนสูงมาก..... นําท่านไปชม ป่ านปี้ หยัน ป่ าหินงามแห่งเสินหนงเจี้ย
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เป็ นป่ าหินทีอ่ ยู่ระดับความสูงกว่า 2,500 เมตร เดินเทีย่ วชมรูปร่างทีแ่ ปลกประหลาดแตกต่างกัน
ไปตามจินตนาการของแต่ละคน .....ชมทัศนียภาพของ เสิ นหนงกู่ หรือหุบเขาเสินหนงกู่ สามารถ
มองเห็นหุบเขาโดยรอบได้อย่างชัดเจน..... จากนัน้ นําท่านชม เสี่ยวหลงถัง แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของ
ลิงขนทอง ให้ท่านได้ชมความน่ ารัก ของเหล่าลิงที่มสี ขี นทองทัง้ ตัว สัตว์ประจําถิ่นที่อาศัยอยู่ใน
ระดับ ความสูงตัง้ แต่ 1,500 เมตรขึน้ ไป และจัดเป็ นสัตว์สงวนของจีน มีความสําคัญเทียบเท่ากับ
แพนด้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นํ า ท่ า นเดิน ทางไปยัง เขตเที ย นเยี่ ย น (ใช้เ วลา
ประมาณ 1 ชัวโมง
่
30 นาที) เป็ นที่ต ัง้ ของสะพาน
สายรุง้ สะพานเหล็กที่สร้างขึน้ เพื่อเชื่อมช่องเขาสอง
ฝั ง่ เข้าด้วยกัน อิสระให้ท่านได้เดินข้ามสะพานไป ชม
ทัศนียภาพมุมกว้างของธรรมชาติทง่ี ดงามรายรอบตัว
…..จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHENNONGJIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ชมเขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เสิ นหนงเจี้ย – อี๋ชาง – ถนนคนเดิ นเจียฟ่ างลู่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (9) นํ าท่านชม เขตเที ยนเซิ นเฉี ยว หรือ สะพาน
สวรรค์ สูงจากระดับนํ้าทะเล1,200 เมตร พืน้ ที่ 60 ตร.กม. เขตนี้มปี ่ าไม้อุดมสมบูรณ์ และ น้าตก
สวรรค์ นํ้ าตกที่ไหลลอดลงมาจากช่องเขา สายนํ้ าสาดกระเซ็นเป็ นละอองนํ้ า สวยงามยามต้อง
แสงอาทิตย์ ท่ามกลางอากาศอันบริสุทธ์สดชื่นให้ท่านได้สูดโอโซนให้เต็มปอด ......นํ าท่านชม
เสิ น หนงถัน แท่ น บูช า เมือ งเสิน หนง ตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่เ ปิ ด ของการท่ อ งเที่ย ว ในพื้น ที่ท งั ้ หมด
ล้อมรอบด้วยภูเขาทีส่ วยงามและเงียบสงบ พิพธิ ภัณฑ์ตวั อย่างผีเสือ้ รูปปั ้นวัวของ เสิ นหนง รูป
ปั ้นยืนสูง 21 เมตรและ กว้าง 35 เมตร หินห้าสีเป็ น องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ นํ้า ไฟ และ
ดิน….นํ าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณหน้าประตูกวนเหมินซาน ที่มสี ญ
ั ลักษณ์ของคนป่ าและลูก .....
จากนัน้ นําท่านไปชมความน่ารักของแพนด้า ณ ศูนย์อนุรกั ษ์แพนด้าเสินหนงเจีย้
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ ชาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ระหว่าง
ทางผ่านชมถนนกลางนํ้ าทีส่ วยที่สุดในประเทศจีน
ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร สร้างขึน้ บน
สายนํ้ าที่ไหลคดเคีย้ วไปตามช่องเขา รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ แทนที่การทําลายป่ า
ไม้ ....
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(11)
หลังอาหารนําท่านอิสระ เดินเทีย่ วชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเจียฟ่ างลู่ ......
นําท่านเข้าทีพ่ กั YI CHANG DONGSHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
อี๋ชาง – ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิ งเสีย) – ฉางเต๋อ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (12) นําท่านไปล่องเรือชมแม่น้ําฉางเจียง หรือ แม่น้ําแยง
ซีเกียง บริเวณช่องแคบซีหลิงเสีย เดิมการแล่นเรือผ่านช่องแคบนี้มอี นั ตราย เนื่องจากมีโขดหิน
ใต้น้ํ าจํานวนมาก และรัฐบาลได้จดั การปั ญหา ด้วยการระเบิดหินใต้น้ํ าออก และสร้างเขื่อ นยักษ์
ซานเสียต้าปา ขึน้ ทําให้ระดับนํ้าเพิม่ สูงจากเดิม 60-100 เมตร ทําให้เรือเดินทางได้ปลอดภัยขึน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านออกเดินทางสู่ ฉางเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
อยู่ทางตอนเหนือของมณฑลหูหนาน
โดยมีทะเลสาบตงถิงกัน้ ระหว่างเมืองยีห่ ยาง และติดกับเมืองจางเจียเจีย้ .....พักผ่อนอิรยิ าบถช่วง
ระหว่างการเดินทาง .....นําท่านชมทัศนียภาพเมืองเก่าฉางเต๋อ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (14)
นําท่านเข้าทีพ่ กั JIN JIANG CHENGDE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ฉางเต๋อ – ฉางซา – วัดไคฟู – ถนนคนเดิ นหวงซิ งลู่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (15) นําท่านเดินทาง
กลับสู่ฉางซา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นําท่านไปชม วัด
ไคฟู เป็ นวัดพุทธเก่าแก่และมีช่อื เสียงมา กที่สุดแห่งหนึ่ง
ของฉางซา ตัง้ อยู่บริเวณสร้างขึน้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 907960 และเป็ นทีศ่ รัทธามาก ๆ ของชาวเมือง อาคารต่างๆ
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กลางวัน
บ่าย

.....
19.30 น.
21.55 น.

ภายในวัดล้วนแล้ว แต่เป็ นสถาปั ตยกรรมจีนโบราณ บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยสวนสวย
และสระนํ้า .....ให้ทุกท่านได้ไหว้พระเป็ นสิรมิ งคล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
อิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดิ นหวงซิ ง ซึ่งเป็ นแหล่งจําหน่ ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่าน
อิสระ เลือกซือ้ สินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็ นของฝากของทีร่ ะลึกแก่คนทางบ้านหรือ
ญาติมติ รสหาย
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CZ 605
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
*****รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ *****

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน) มีนาคม – พฤษภาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่
เดี่ยว
2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม

8-13, 22-27 มีนาคม 2561
5-10 เมษายน
1-6, 17-22 พฤษภาคม

26,999
27,999
26,999

26,999
27,999
26,999

26,999
27,999
26,999

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฉางซา -กรุงเทพฯ
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
3.
ค่าอาหาร 14 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่าน้าหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิ น 23 ก.ก.
5.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
8.
ค่าภาษี สนามบิ นไทย , ภาษี สนามบิ นจีน, ค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
9.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***

4,900
4,900
4,900
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อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าส่วนทีเ่ กิน 23 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (6 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 120 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (6 วัน x 50 บาท = 300 บาท)
U

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยู่กบั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
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นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการ
บิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อน
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หาก
ท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั
ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ
เดินทาง และได้ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศ
ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่
เกิดขึน้ ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูหหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุ
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ต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

