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+++ เที่ยวครบไฮไลท์ / ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง /พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว +++








เสินหนงเจี้ย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ มรดกโลกยูเนสโก้ ปี 2016
ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน
ป่านปี้ หยัน ป่าหินงามบนเทือกเขาสูง
เสี่ยวหลงถัง บ้านเกิดลิงขนทอง สัตว์สงวนหายาก
อู่ฮ่ัน มณฑลเหอเป่ย ถนนคนเดินเจียงฮั่น
อู่ตังซาน เขาบู๊ตึ๊ง แหล่งรวมโบราณสถาน มรดกโลกของยูเนสโก้
เซียงหยาง เมืองโบราณยุคชุนชิว หรือเมืองเกงจิ๋วแห่งสามก๊ก
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กาหนดการเดิ นทาง
กันยายน – ธันวาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – อู่ฮนั ่ – เซียงหยาง – กาแพงเมืองโบราณเซียงหยาง – อู่ตงั ซาน
04.30 น. พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 4 แถว 1 เคาน์เตอร์
สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่ งเอกสารให้ทส่ี นามบิน
07.15 น. ออกเดินทางไปสู่สนามบินนานาชาติ อูฮนเที
ั ่ ยนเหอ นครอูฮนั ่ โดยเทีย่ วบินที่ FD570
***** มีบริการชุดอาหารเช้าและเครือ่ งดื่ม / ระบุทน่ี งสํ
ั ่ าหรับทุกท่าน *****
11.35 น. เดินทางถึง อู่ฮนั (WUHAN) เมืองหลวงมณฑลหูเป่ ย ประกอบด้วย 3 เขต คือ อูชาง ฮันโค่
่ ว ฮันหยาง
่
และนี่คอื ทีม่ าของชื่อเมือง อูฮนั ่ ทีน่ ่เี ป็ นศูนย์รวมของ เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมของมณฑล ในด้าน
เศรษฐกิจ ทีน่ ่ีมอี ุตสาหกรรมหลัก ๆ คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมี หลัง
ผ่านพิธกี ารศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นําท่านออกเดินทางสู่ เซียงหยาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่ )
ตัง้ อยูภ่ าคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ ย เป็ นเมืองโบราณ
สมัย 2500 ปี ก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็ นเมืองเก่าของแคว้นเกง
จิว๋ ในเรือ่ งสามก๊ก และเป็ นเมืองยุทธศาสตร์ทข่ี งเบ้งยึดครองเป็ น
ฐานทีม่ นจากซุ
ั่
นกวน นอกจากนี้ยงั มีอกี ชื่อคือเมืองเซียงเอีย๋ งใน
ภาพยนตร์ช่อื ดัง เรือ่ งมังกรหยก ภาค 2 และ3 ...... กําแพงเมือง
ยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตัง้ อยูท่ ร่ี มิ แม่น้ําฮันสุ
่ ่ยซึง่ ไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มภี เู ขาเจีย้ นซาน
ฝั ง่ ตะวันออกมีภเู ขาฉู่ซาน เป็ นกําบัง ……นําท่านผ่านชม กาแพงเมืองโบราณเซียงหยาง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางต่อไปยัง อู่ตงั ซาน (WUDANGSHAN) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นําท่านเข้าทีพ่ กั WU DANG SHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง อู่ตงั ซาน – เขาบูต๊ ึ๊ง – ตาหนักไท่จื่อ – ตาหนักผาใต้ – อารามเมฆม่วง เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นําท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้ า
ไปยังบริเวณยอดเขาบู๊ตง๊ึ หรือยอดเขาเทียนจู้ ทีร่ ะดับความสูง
ประมาณ 1,620 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ชม อู่ตงั ซาน หรือ ไท่
เหอซาน หรือ ทีร่ จู้ กั กันในนาม เขาบู๊ตง๊ึ สถานทีซ่ ง่ึ มีธรรมชาติ
สวยงาม และเต็มไปด้วยโบราณสถานอันทรงคุณค่า จนได้ขน้ึ
ทะเบียนมรดกโลก ในชื่อหมู่โบราณสถานบนเทือกเขาอู่ตงั เมือ่ ปี
ค.ศ.1994 ด้วยเพราะเขาบู๊ตง๊ึ เป็ นทีร่ วบรวม สิง่ ก่อสร้างแบบสถาปั ตยกรรมจีน หลายสมัย นับตัง้ แต่
ราชวงศ์ถงั , ซ่ง, หยวน, หมิง และชิง นับเป็ นเวลายาวนานกว่าพันปี และเป็ นต้นกําเนิด ลัทธิเต๋า อันโด่ง
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ดังของจีน ตามเรือ่ งเล่าว่าปรมาจารย์เหวินอู่ หรือ เสวียนอู๋ ได้
บําเพ็ญเพียรอยู่บนยอดเขานี้จนสําเร็จเป็ นเซียน หรือเทพเจ้า และ
ได้ใช้เคล็ดวิชาต่อสูก้ บั ภิกษุของพุทธศาสนาจนได้รบั ชัยชนะ ยึด
เขานี้เป็ นทีพ่ ํานัก จนกลายเป็ นทีเ่ ล่าเรียน ฝึกฝนวิชาของนักบวช
ในลัทธิเต๋า …..ชม ไท่จื่อ ตําหนักทีป่ ระทับขนาดใหญ่อยูใ่ กล้
เขาบู๊ตง้ึ เป็ นอาคารเสาต้นเดียวรองรับคานได้ถงึ 12 คาน และมี
การบูรณะใหม่ถงึ 3 ครัง้ และคงสภาพอยู่มาจนถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านชม หนานเหยียน (ตําหนักผาใต้) สร้างขึน้ บนหน้าผางามทีส่ วยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบน
เขาบู๊ตง้ึ ตัวตําหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตําหนักยาวหลายร้อย
เมตร......จากนัน้ ชม จื่อเซียวกง (อารามเมฆม่วง) สร้างในปี ค.ศ. 1413 รัชสมัยของพระเจ้าหย่งเล่อ และ
เป็ นพระราชวังทีเ่ สียนอู่ต้ี เคยมาพํานักเมือ่ อยูบ่ นเขาบู๊ต้งึ สถาปั ตยกรรมมีความงดงามและเก่าแก่
คล้ายคลึงกับพระราชวงศ์กกู้ งแห่งกรุงปั กกิง่ อีกทัง้ ใช้เป็ นสถานทีส่ าํ หรับฮ่องเต้ไว้ทาํ พิธตี ่างๆ ปั จจุบนั
ได้รบั การบูรณะไว้เป็ นอย่างดีและสมบูรณ์แบบทีส่ ุดแห่งหนึ่ง .....
พิเศษ !!! ให้ทุกท่านได้เรียนรูแ้ ละฝึกวิชา มวยไท่เก๊ก (1 ชัวโมง)
่
ศิลปะการต่อสูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงในประเทศ
จีน เชื่อกันว่าปรมาจารย์ผใู้ ห้กําเนิดมวยไท่เก๊กคือนักพรตชื่อ จางซานฟง (เตียซําฮงในภาษาแต้จวิ๋ ) ซึง่ มี
ชีวติ ในในช่วงค.ศ. 12-14 แต่ไท่เก๊กมามีช่อื เสียงในสมัยราชวงศ์ชงิ โดยท่านหยางลู่ฉานซึง่ เป็ นผูใ้ ห้
กําเนิดมวยไท่เก๊กตระกูลหยาง และภายหลังได้แพร่ไปทัวโลก
่
ส่วนประเทศไทย อาจารย์ต่งอิงเจีย๋ (ตัง่
เองเกีย๊ ก) นํามาเผยแพร่ในเมืองไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2498 และปั จจุบนั ได้รบั ความนิยมนํามาเป็ นการออก
กําลังกายรํามวยไท่เก๊ก เพื่อสุขภาพ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั WU DANG SHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม อู่ตงั ซาน – เสิ นหนงเจี้ย – เสิ นหนงถัน – สะพานสวรรค์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (6) นําท่านเดินทางสู่ เสิ นหนงเจี้ย (ระยะทางประมาณ 208 กม.ใช้
เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
.....ได้รบั การยกระดับตัง้ เป็ น อําเภอป่ าไม้เสินหนงเจีย้ ตัง้ อยูท่ ่คี วามสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเลเฉลีย่ แล้วกว่า 1,700 เมตร โดย ยอดเขาเสินหนงติง่ เป็ นยอดเขาสูงทีส่ ุด มีความสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 3,105.4 เมตร และเป็ นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน .....
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เสินหนงเจีย้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เสิ นหนงเจี้ย มีระบบภาวะนิเวศป่ าไม้แบบกึง่ เขต
ร้อนทีอ่ นุ รกั ษ์ไว้อย่างดีในประเทศจีน อีกทัง้ เป็ นแหล่งรวบรวมพืชพันธุช์ นิดต่างๆ ทัง้ แบบภาคใต้และ
ภาคเหนือ และเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ทําให้ทน่ี ่ี 1 ใน 3 ของสถานทีท่ ม่ี คี วาม
หลากหลายทางชีวภาพทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุดของประเทศจีน และได้รบั ยกย่องจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2016
เป็ นเขตอนุรกั ษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ .....สําหรับชื่อเสินหนงเจีย้ มีทม่ี าจากเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก
นามเหยียนตี้ (Yandi) หรือเสินหนง (Shennong) ตํานานกล่าวว่าเทพเสินหนงได้รบั พิษจากการทดลอง
กินพืชในพืน้ ทีแ่ ถบนี้กว่า 70 ครัง้ แต่ทุกครัง้ สามารถรักษาให้หายได้ดว้ ยสมุนไพรทีค่ น้ พบ เพื่อรําลึกถึง
ท่านผูค้ นจึงเรียกทีน่ ่วี ่าเสินหนงเจีย้ …..ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม ทิวเขา
สลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่ าไม้เขียวขจี สดชื่นรื่นรมย์ใจยิง่ นัก โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลีย่ นสีตงั ้ แต่
ปลายเดือนตุลาคม – กลางพฤศจิกายน ทัศนียภาพ ช่างสวยงามด้วยใบไม้หลากสีสนั ทีพ่ ากันเปลีย่ นสี
เป็ น แดง,ส้ม.เหลืองทองและเขียวไปทัวทั
่ ง้ เสินหนงเจีย้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นํ าท่านชม เสิ นหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตัง้ อยู่ในพื้นที่เปิ ดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทงั ้ หมด
ล้อมรอบด้วยภูเขาทีส่ วยงามและเงียบสงบ พิพธิ ภัณฑ์ตวั อย่างผีเสือ้ รูปปั น้ วัวของ เสิ นหนง รูปปั ้นยืนสูง
21 เมตรและ กว้าง 35 เมตร หินห้าสีเป็ น องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ นํ้า ไฟ และ ดิน….นําท่านแวะ
ถ่ายรูปบริเวณหน้าประตูกวนเหมินซาน ที่มสี ญ
ั ลักษณ์ของคนป่ าและลูก .....นํ าท่านชม เขตเที ยนเซิ น
เฉี ยว หรือ สะพานสวรรค์ สูงจากระดับนํ้าทะเล1,200 เมตร พืน้ ที่ 60 ตร.กม.

เขตนี้มปี ่ าไม้อุดมสมบูรณ์ และ น้าตกสวรรค์ นํ้าตกทีไ่ หลลอดลงมาจากช่องเขา สายนํ้าสาดกระเซ็นเป็ น
ละอองนํ้ า สวยงามยามต้องแสงอาทิตย์ ท่ามกลางอากาศอันบริสุทธ์สดชื่นให้ท่านได้สูดโอโซนให้เต็ม
ปอด
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHEN NONG JIA MOUNTAIN RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

เสิ นหนงเจี้ย – เสิ นหนงติ่ ง – อุทยานเทียนเยี่ยน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (9) นําท่านเทีย่ วชม เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เสิ นหนงเจี้ย …..
ชม เสินหนงติ่ง ที่ระดับ ความสูง 3,105.4 เมตร เป็ น จุด ชมทัศ นีย ภาพของเสินหนงเจี้ย หุบ เขา
สลับซับซ้อนทีเ่ ขียวขจีดว้ ยป่ าไม้หนาแน่น ซึง่ เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งทีท่ าํ ให้อากาศของเสินหนงเจีย้ บริสุทธิ ์
และมีโอโซนสูงมาก..... นํ าท่านไปชม ป่ านปี้ หยัน ป่ าหินงามแห่งเสินหนงเจีย้ เป็ นป่ าหินที่อยู่ระดับ
ความสูงกว่า 2,500 เมตร เดินเทีย่ วชมรูปร่างทีแ่ ปลกประหลาดแตกต่างกัน ไปตามจินตนาการของแต่
ละคน ชมทัศนียภาพของ เสิ นหนงกู่ หรือหุบเขาเสินหนงกู่ สามารถมองเห็นหุบเขาโดยรอบได้อย่าง
ชัดเจน..... จากนัน้ นําท่านชม เสี่ยวหลงถัง แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของลิงขนทอง ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของ
เหล่าลิงทีม่ สี ขี นทองทัง้ ตัว สัตว์ประจําถิน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นระดับความสูงตัง้ แต่ 1,500 เมตรขึน้ ไป และจัดเป็ น
สัตว์สงวนของจีน มีความสําคัญเทียบเท่ากับแพนด้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นํ าท่านเดินทางไปยัง เขตเที ย นเยี่ย น (ใช้เวลาประมาณ 1
ชัวโมง
่
30 นาที) เป็ นที่ต งั ้ ของสะพานสายรุ้ง สะพานเหล็กที่
สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องเขาสองฝั ง่ เข้าด้ว ยกัน อิสระให้ท่านได้
เดิน ข้า มสะพานไป ชมทัศ นี ย ภาพมุ ม กว้า งของธรรมชาติท่ี
งดงามรายรอบตัว …..จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHEN NONG JIA MOUNTAIN RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

คํ่า

วันที่ห้า
เช้า

เสิ นหนงเจี้ย – อี๋ชาง – อู่ฮนั ่ – ถนนคนเดิ นเจียงฮัน่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (12) นําท่านเดินทางสู่เมือง อี๋ชาง (ระยะทางประมาณ 230 กม. ใช้
เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ระหว่างเส้นทางผ่านชม ถนนลอยน้า ทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นถนนทีส่ วยทีส่ ุด
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กลางวัน
14.22 น
16.34 น.

คํ่า

วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย
18.25 น.
20.50 น.
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ของประเทศจีนจาก นิตยสาร Discovery เป็ นทางด่วนทีส่ ร้าง
อยูเ่ หนือแม่น้ํา ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร สร้างขึน้ บน
สายนํ้าทีไ่ หลคดเคีย้ วไปตามช่องเขา รักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติไว้ แทนทีก่ ารทําลายป่ าไม้ ....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง
ออกเดินทางกลับอู่ฮนโดยขบวนรถไฟความเร็
ั่
วสูงขบวนที่
D2224
เดินทางถึงอู่ฮนแล้
ั ่ ว นําท่านชมบรรยากาศยามคํ่าคืนของถนน
คนเดินเจียงฮัน่ เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมดังจากต่างประเทศ
และแบรนด์ดงั ของจีนมากมาย สองฝั ง่ ถนนทีเ่ ต็มไปด้วยอาคาร
ห้างร้านตลอดระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHANGRI-LA HOTEL WUHAN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
อู่ฮนั ่ – วัดกุยหยวน – ถนนฮัน่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (14) นําท่านชม วัดกุย
หยวน วัดเก่าแก่ทม่ี ชี ่อื เสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮนั ่ สร้างขึน้ ใน
ราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชงิ ภายในมีรปู ปั ้น
เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ทช่ี าวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความ
เป็ นสิรมิ งคล มีวหิ ารพระอรหันต์ 500 องค์ทป่ี ั น้ จากดินเหนียว
เคลือบทอง ซึง่ แต่ละองค์มรี ปู ร่างหน้าตาและอากัปกริยาทีไ่ ม่ซ้าํ
กัน …..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นําท่านเดินเทีย่ วชม ทะเลสาบตงหู ทะเลสาบในเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศจีน โอบล้อมไปด้วยต้น
หลิวและทัศนียภาพทีส่ วยงามของจุดชมวิวและสะพานชมจันทร์ .....จากนัน้ นําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชียเทีย่ วบินที่ FD 573
***** มีบริการชุดอาหารและเครือ่ งดื่ม / ระบุทน่ี งสํ
ั ่ าหรับทุกท่าน *****
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**********************************************
*****รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ *****
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

4-9, 18-23 กันยายน 2561
11-16 ตุลาคม
17-22 ตุลาคม
30 ตุลาคม – 4 กันยายน
13-18, 20-25 พฤศจิ กายน
5-10 ธันวาคม

กันยายน – พฤศจิ กายน 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
29,999
29,999
30,999
29,999
29,999
29,999

29,999
29,999
30,999
29,999
29,999
29,999

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พักเดี่ยว
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
28,999
28,999
29,999
28,999
28,999
28,999

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฉางซา -กรุงเทพฯ
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
3.
ค่าอาหาร 14 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ า 1 ใบไม่เกิน 20 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 ***
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
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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 ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการ
บิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
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 ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
6.
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
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ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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 และ
ได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ตี ้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็ นพิเ ศษ .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม
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
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลีย่ นแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
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