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+++++ ท่องเที่ยวจุดไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง +++++
 ภูเขาหิมะมังกรหยก และสวนธารน้าแข็ง Glacier Park
 ทุ่งหญ้าหยุนซานผิง ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้าเงิน
 เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้
 สุดยอดการแสดง Impression Lijiang
 ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า
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กาหนดการเดิ นทาง
พฤษภาคม – ตุลาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
23.50 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชัน้ 4 ประตู 3 แถว G เคาน์เตอร์ SHANDONG
AIRLINES (SC) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
** SHANDONG AIRLINES เป็ นสายการบินในเครือ AIR CHINA , AIR CRAFT BOING 737 **
วันที่สอง
03.05 น.
05.55 น.

เช้า

กลางวัน
บ่าย

คุนหมิ ง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – สระมังกรดา
ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ SC 8886
เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลา
ท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นําท่านไปยัง
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (พักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ) สู่เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยูใ่ นมณฑลยูนนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาฉางซาน เป็ นเมืองที่
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูก่ ว่า 20 เชือ้ ชาติ เดิมชื่อ หนันเจ้า หรือ ทีค่ นไทยเรารูจ้ กั ในนาม อาณาจักรน่ าน
เจ้า (ค.ศ.738-903) จากนัน้ ชนชาติไป๋ เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็ นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937)
และในภายหลังได้ถูกกองทัพของ กุบไลข่าน ทําลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่รอ่ งรอยของอารยธรรม
เก่าแก่ของต้าหลีย่ งั คงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ .....ผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ หรือ ซานถ่า
สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดดเด่นและงดงามริมทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบด้วยเจดียส์ ขี าวสวยงาม 3
องค์ซง่ึ มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ถงั ทําให้ม ี
ลักษณะเดียวกับเจดียท์ เ่ี มืองซีอาน ส่วนอีกสององค์เล็กสร้างขึน้ ภายหลังในสมัยราชวงศ์หยวน เป็ นช่วง
ทีพ่ ุทธศาสนา ได้รบั ความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978 ได้บูรณะเจดียแ์ ละมีการค้นพบ
โบราณวัตถุสมัย ค.ศ.ที่ 7 -10 กว่า 600 ชิน้ .......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านชม ต้ าหลี่ก่เู ฉิ ง หรือเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศ
อันเงียบสงบของเมือง ไท่เหอ เมืองหลวงของอาณาจักรโบราณ
น่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกําแพงเมืองโบราณ และหลัก
ศิลาหนันเจ้า สูง 3 เมตร สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.766 ซึง่ บันทึกระบบ
การปกครองและเศรษฐกิจของรัฐไว้ ..... ออกเดินทางสู่
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เมืองลี่เจียง ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาทีท่ ศั นียภาพอันงดงาม เป็ นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องชนเผ่าหน่าซี ซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อย
ทีม่ ขี นบธรรมเนียมและวัฒนธรรมน่าสนใจ คือ มีลกั ษณะทางสังคมแบบสตรีเป็ นใหญ่ และมีภาษา
สัญลักษณ์ หรือ อักษรภาพ เป็ นของตัวเองซึง่ เป็ นเอกลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของเผ่าหน่าซี .....นําชม
เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบโบราณทีย่ งั คงหลงเหลือให้พบเห็น เมืองโบราณของชน
เผ่าหน่าซี มีประวัตยิ อ้ นหลังไปถึงราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศ
รับรองให้เมืองเก่าลีเ่ จียงเป็ น“เมืองมรดกโลก” ท่านจะได้ชม สถาปั ตยกรรม,บ้านเรือน, ร้านค้า ,ชุมชน
ซึง่ สร้างอยูร่ มิ ลําธาร นํ้าในลําธารเกิดจากการละลายของหิมะ
และไหลลงมาจากเทือกเขา ใสสะอาดทําให้มปี ลาจํานวนมาก
อาศัยอยูไ่ ด้ ...... นําท่านชม สระมังกรดา หรือ “เฮยหลงถัน”
เพื่อชมความงดงามของอุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศเงียบ
สงบและงดงามด้วยบึงนํ้าใสสะอาดทีส่ ะท้อนภาพของทิวทัศน์
ภูเขาหิมะให้เห็นอย่างชัดเจน และเป็ นจุดทีท่ ่านสามารถชมยอด
เขาหิมะมังกรหยกได้อย่างงดงามได้เวลาสมควร
นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั JIXIANGYUAN HOTEL, ADANGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ลี่เจียง – ภูเขาหิ มะมังกรหยก – ธารน้าแข็ง (กระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG –
ทุ่งหญ้าหยุนซานผิง - ทะเลสาบขาว - ทะเลสาบพระจันทร์สีน้าเงิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) นําท่านไปยัง ภูเขาหิ มะ
มังกรหยกตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาศักดิ ์สิทธิ ์ของชนเผ่าในลีเ่ จียง ซึง่ ยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดของ
เทือกเขานี้สงู จากระดับนํ้าทะเลถึง 5,596 เมตร และมีหมิ ะปก
คลุมเกือบตลอดทัง้ ปี ...นําท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าใหญ่ขน้ึ สู่
จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกทีเ่ รียกว่า สวนธาร
น้าแข็ง (Glacier Park) ซึง่ สูงจากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสอง
ข้างทาง เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ บนเขาหิมะมังกรหยก อิสระกับการเก็บภาพความประทับใจ .....
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจากยอดเขา
หมายเหตุ : กรณีทม่ี กี ารประกาศปิ ดให้บริการกระเช้าไฟฟ้ า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ
ไม่เอือ้ อํานวย, การปิ ดซ่อมบํารุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม .....บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
รายการท่องเทีย่ วอื่นทดแทน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านชมการแสดงสี เสียง อันยิง่ ใหญ่ตระการตา IMPRESSION
LIJIANG ของผูก้ ํากับชื่อดังของโลก จาง อวี้ โหมว โดยใช้ทุ่ง
หญ้าธรรมชาติเป็ นเวทีกลางแจ้ง มีภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉาก
หลัง เพื่อให้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ นําเสนอและบอกเล่าเรือ่ งราว
ชีวติ ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลีเ่ จียง.....
จากนัน้ นําท่านไปยังสถานีกระเช้าไฟฟ้ า
เพื่อโดยสารกระเช้า
ไฟฟ้ า(เป็ นกระเช้าไฟฟ้ าอีกแห่งหนึ่งของลีเ่ จียง) ขึน้ ไปชมทิวทัศน์
ของ ทุ่งหญ้าหยุนซานผิง หรือ หวิ นซานผิง เป็ นทุ่งหญ้าอยูบ่ น
ระดับความสูง 3,205 เมตร รายล้อมไปด้วยต้นสน และด้านหลัง
เป็ นหน้าผาสูงชันของเขาหิมะมังกรหยก เป็ นอีกจุดชมภูเขาหิมะ
มังกรหยกได้อย่างดี และชาวหน่าซีถอื ว่าบริเวณแห่งนี้คอื แดน
สวรรค์บนดิน....อิสระให้ท่านได้เดินเทีย่ วชมธรรมชาติและ
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านลงจากทุ่งหญ้าไปชม ทะเลสาบขาว หรือ ไป๋สุ่ยเหอ ลักษณะ
เป็ นธารนํ้าสีขาวขนาดเล็กๆลดหลันกั
่ นลงไปเป็ นชัน้ ๆ คล้ายกับอุทยานหวงหลง มณฑลเฉิงตู ยามเมือ่
นํ้าไหลล้นลงจากธารนํ้าแต่ละชัน้ แลดูเหมือนนํ้าตกเล็กๆ .....จากนัน้ นําท่านแวะชม และถ่ายภาพ
ทะเลสาบพระจันทร์สีน้าเงิ น หรือ หลานเย่ก่ ู ลักษณะเป็ นธาร
นํ้าขนาดไม่ใหญ่นกั แต่น้ําในทะเลสาบกลับมีสฟี ้ า ทําให้เป็ นทีม่ า
ของชื่อ...ได้เวลาสมควรนําท่านไปยังภัตตาคาร
หมายเหตุ : กรณีทม่ี กี ารประกาศปิ ดให้บริการกระเช้าไฟฟ้ า อัน
เนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวย, การปิ ดซ่อม
บํารุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม .....บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วอื่นทดแทน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั JIXIANGYUAN HOTEL, ADANGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ลี่เจียง – คุนหมิ ง – เมืองโบราณกวนตู้ – ถนนคนเดิ น – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นาท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง ผ่านชมวิวทิวทัศน์สอง
ข้างทางและบ้านเรือนของชาวเผ่าหยีและไป๋ ชนเผ่าประจาเมืองฉู่ฉงและเมืองต้าหลี่ .....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
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เดินทางถึงคุนหมิง นําท่านไปเทีย่ วชม เมืองโบราณกวนตู้ ซึง่ สร้างจําลองสถาปั ตยกรรมบ้านเมือง
แบบโบราณ เพื่ออนุรกั ษ์ไว้ และจัดเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีร่ วมสถานทีช่ อ้ ปปิ้ ง, ร้านจําหน่ ายสินค้า
พืน้ เมือง, เสือ้ ผ้า,ของทีร่ ะลึก และร้านอาหารพืน้ เมืองหลากหลาย ประชาชนในคุนหมิงนิยมมาเดิน
เทีย่ วชมและพักผ่อน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูสุกเ้ี ห็ด
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน
01.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SC 8885
02.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม –ตุลาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 พัก
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ปี พักกับผูใ้ หญ่
เดี่ยว
มีเตียงเสริ ม
2 ท่าน
เพิ่ ม
ไม่มีเตียงเสริ ม
4-7, 25-28 พฤษภาคม 2561
21,999
21,999
21,999
2,000
14-17, 28 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม
21,999
21,999
21,999
2,000
26-29 กรกฎาคม
21,999
21,999
21,999
2,000
10-13, 30 สิ งหาคม – 2 กันยายน
21,999
21,999
21,999
2,000
6-9,20-23 กันยายน
21,999
21,999
21,999
2,000
12-15,19-22 ตุลาคม
22,999
22,999
22,999
2,000
U
U

***** เนื่ องจากเป็ นรายการทัวร์ราคาโปรโมชัน่ จาเป็ นต้องชาระเงิ นและส่งสาเนาพาสปอร์ตหลังจองทันที
ที่นัง่ มีจานวนจากัด หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ *****
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDING AIRLINES
*** สายการบินกําหนดให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระได้คนละ 1ชิน้ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.***
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
3.
ค่าอาหาร 9 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
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ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ค่าวีซ่ากรุป๊ (สําหรับพาสปอร์ตไทย ไม่ตอ้ งเก็บเล่ม)
ค่าภาษี สนามบิ นไทย , ภาษี สนามบิ นจีน, ค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***

U

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ เก็บจากนักท่องเที่ยวคนละ 1,000 บาท ตลอดทริ ป
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
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 32 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
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เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสาหรับท่านที่เป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สงู และโรค
ประจาตัวอื่นๆ เนื่ องจากเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตงั ้ อยู่บนพื้นที่ สงู จากระดับน้าทะเล
1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิ จารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับ
สุขภาพของท่านก่อนการทาการจอง
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
0B

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
กรณีท่ตี ้อ งการ REQUEST ชนิดของห้อ งพักเป็ นพิเ ศษ .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

