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เฟิ่ งหวง เมืองโบราณแห่งราชวงศ์ชิง ย้อนอดีตกว่า 300 ปี
ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งลาน้าถูเจียง
เดินชมบรรยากาศยามค่าคืนอั นงดงามและแสนโรแมนติค
แกรนด์แคนยอน จุดชมสะพานแก้วข้ามเขายาวที่สดุ ในโลก
อิ สระช้อบปิ้ งจุใจ ถนนคนเดินซีป้ ู ถนนคนเดินหวงซิงลู่
อาหารพิเศษ สุก้ ีเห็ด อาหารหูหนาน และหมูย่างเกาหลี
พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน และ 4 ดาว 2 คืน
**** ไม่รวมค่าทิป 1,000 บาท และ ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท *****
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กาหนดการเดิ นทาง
สิ งหาคม – พฤศจิ กายน 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา – เฟิ่ งหวง – ชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ่ งหวง
06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์สาย
การบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการ
เดินทาง
09.40 น. ออกเดินทางไปยังนครฉางซา มณฑลหูหนานโดยเทีย่ วบินที่ SL934
***** บริการชุดอาหารและจัดทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน *****
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮวงฮัว ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน อยูต่ อนกลางของแม่น้ําแยงซี
เกียง ทางตอนเหนือติดกับมณฑลหูเป่ ย ทิศใต้ตดิ กับมณฑลกวางสีและกวางตุง้ ทิศตะวันตก ติดกับมณฑล
เสฉวนและกุย้ โจวเป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน มีประชากร
ประมาณ 64 ล้านคน และเป็ นบ้านเกิดของผูน้ ําคนสําคัญของประเทศ จีน หลายคน เช่น ประธานเหมาเจ๋อ
ตุง, หลิวเส้าเฉียน, จูหรงจี ในสมัยสามก๊กเป็ นเมืองทีก่ วนอูตงั ้ ตัวเป็ นใหญ่อยูน่ านหลายสิบปี หลังรับ
กระเป๋ าสัมภาระแล้ว.....นําท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่ งหวง หรือ เมืองหงส์ (ใช้เวลาประมาณ 5
ชัวโมง)
่
เป็ นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมือง
โบราณหงส์ตงั ้ อยูร่ มิ นํ้าแม่น้ําถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบเขา ทีเ่ ด่นตระหง่านมียอดเขา
ติดต่อกันเป็ นแนวแม่น้ําลําธารทีใ่ สสะอาดจนเป็ นเห็นก้นบึง้ รวมถึงบ้านช่องทีย่ กพืน้ สูงเรียงรายกันบน
ริมนํ้า ช่างเป็ นทัศนียภาพทีส่ วยงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน.....เทีย่ ว
ชม เมืองโบราณเฟิ่ งหวง ทีม่ โี บราณสถานและ โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าทีต่ กทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง มีถนนทีป่ ดู ว้ ยหินเขียว 20 กว่าสาย สิง่ ก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116
แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยีย่ มชมเมืองโบราณทีส่ ร้างในราชวงศ์ถงั ซึง่ เป็ นเมืองทีก่ ่อขึน้ ด้วยหินทัง้ นัน้ มีช่อื
ว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็ นทีว่ ่าการอําเภอจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือกําแพงโบราณซึง่ สร้างขึน้ ในสมัย
ราชวงศ์หมิง เป็ นทีน่ ิยมชื่นชอบ เป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัตคิ วามเป็ นมาทัง้ ชาวจีนและต่างชาติ .... ชม
หงเฉี ยว สะพานไม้โบราณมีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองทีเ่ วนิส ชมบ้านไม้โบราณอายุกว่า 300
ปี ทย่ี งั คงรักษาไว้เป็ นอย่างดี
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
ทีพ่ กั : FENG HUANG INTERNATIONAL HOTEL , FENGTING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
หลังอาหารอิสระเดินเทีย่ วชมเมืองโบราณเฟิ่ งหวงโดยเฉพาะบริเวณสองฝั ง่ แม่น้ําถูเจียง อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ ตลอดแนวแม่น้ํา รวมทัง้ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์เบียร์ เปิ ดให้บริการนักท่องเทีย่ วพักผ่อน, ฟั ง
เพลง และดื่มดํ่าบรรยากาศยามคํ่าคืนอันสวยงามและแสนโรแมนติก

วันที่สอง ล่องเรือแม่น้าถูเจียง – จางเจียเจี้ย – พิ พิธภัณฑ์ภาพวาดหิ นทราย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2) นําท่านล่องเรือเทีย่ วชมบ้านเรือนสองฟากฝั ง่ แม่น้ําถูเจียง ที่
อวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สมั ผัส พร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นทีร่ ะลึก

จากนัน้ นําท่านเดินทางต่อไปยัง จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 3
ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองทีม่ อี ุทยานแห่งชาติซง่ึ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็ นสามส่วน คือส่วนวน
อุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูย่ี และภูเขาเทียนจือ่ และได้รบั การประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
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อุทยานจางเจียเจีย้ มีเนื้อทีก่ ว่า 369 ตารางกิโลเมตร ความโดดเด่นของสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งนี้คอื ยอดเขา
และเสาหินควอตซ์สงู ประมาณ 200 เมตร ตัง้ ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด มีช่องแคบ ลําธาร และถํ้ากว่า 40
แห่ง ระหว่างเส้นทางจากฉางซาไปจางเจียเจีย้ ทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยต้นไม้
นานาพันธุ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุภาพจาก
ยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา จากนัน้ นําท่านเยีย่ มชม
พิ พิธภัณฑ์ภาพวาดหิ นทราย จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ทีใ่ ช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิง่ ไม้
หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ สวยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
ทีพ่ กั : TONG DA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จางเจียเจี้ย – ถนนคนเดิ นซีป้ ู – แกรนด์แคนย่อน – สะพานแก้ว – ฉางซา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5).....นําท่านแวะร้านจําหน่ าย ยาสมุนไพรจีน ซึง่ บํารุงและรักษา
อาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้าพร้อมรับคําแนะนําจากแพทย์จนี
เรือ่ งยาสมุนไพร สําหรับบํารุงสุขภาพของทุกท่าน นําท่านเดินเทีย่ วชม ถนนคนเดิ นซีป้ ู เป็ นแหล่งรวม
ร้านอาหารพืน้ เมือง เช่น อาหารเฉิงตู อาหารกวางตุง้ อาหารพืน้ เมืองให้นกั ท่องเทีย่ วได้ลม้ิ รสชาติของ
อาหารจีนได้เกือบทุกเมือง และยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิน้ ค้าพืน้ เมืองและงานฝีมอื ต่างๆ จากนัน้ นําท่านสู่
ร้านหยก ชมและเลือกซือ้ หยกและเครือ่ งประดับทีท่ าํ จากหยกคุณภาพดี เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก ....
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจีย้ จุดทีต่ งั ้ ของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวทีส่ ุดในโลก
สถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุด ในจางเจียเจีย้ สะพานแก้วแห่งนี้มคี วามยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร
สูงถึง 300 เมตร ....นําท่านไปยังจุดชมทัศนียภาพสะพานแก้ว ให้ท่านได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ของแกรนด์
แคนย่อน วัดใจและความกล้าของท่าน ด้วยการเดินบนสะพานแก้ว …..
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ข้อกําหนดของการเดินชมทัศนียภาพบนสะพานแก้ว
1. ไม่อนุญาตให้ท่านทีเ่ ป็ น, โรคหัวใจ, ความดันสูง , โรคกลัว ความสูงไปเดินบนสะพานแก้ว เพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ วของท่านเอง
2. ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าส้นสูงเดินบนสะพาน และต้องเปลี่ยนใส่ถุงผ้าทีจ่ ดั ไว้ให้สวมใส่ก่อน
3. อนุญาตให้นกั ท่องเทีย่ วนํากระเป๋ าสตางค์และโทรศัพท์มอื ถือติดตัวไปได้เท่านัน้
4. ระหว่างการเดินบนสะพานแก้ว อย่าพิงราวสะพาน, หยอกล้อ หรือวิง่ เล่น หรือกระทําการอื่นใดทีส่ ่ง
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ่นื
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเข้าทีพ่ กั VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาวจีน หรือเทียบเท่า
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดิ นหวงซิ งลู่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8) นําท่านเดินทางกลับฉางซา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
จากนัน้ อิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดิ นหวงซิ งลู่ ซึง่ เป็ นแหล่งจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่าน
อิสระเลือกซือ้ สินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็ นของฝากของทีร่ ะลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมติ ร
สหาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านไปออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SL935
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**********************************************

รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่ างๆ 3 ร้าน คือร้านหยก , ยาสมุนไพรจีน และร้านผลิ ตภัณฑ์
จากยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่า ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม – ธันวาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

24-27 สิ งหาคม 2561

11,999

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
11,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

14-17 กันยายน

11,999

11,999

2,500

9-12 พฤศจิ กายน

10,999

10,999

2,500

29 พฤศจิ กายน – 2 ธันวาคม

10,999

10,999

2,500

6-9, 8-11 ธันวาคม

10,999

10,999

2,500

13-16 ธันวาคม

10,999

10,999

2,500

2,500

***** เนื่ องจากเป็ นรายการทัวร์ราคาโปรโมชัน่ จาเป็ นต้องชาระเงิ นและส่งสาเนาพาสปอร์ตหลังจองทันที ที่
นัง่ มีจานวนจากัด หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิ กได้ *****
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ –ฉางซา - กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAILION AIR
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ตามทีส่ ายการบินกําหนด (กระเป๋ าสัมภาระท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20
กิโลกรัม, สําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน และ กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งบินท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาวจีน 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน
4.
ค่าอาหาร 9 มือ้ ตามรายการ
5.
ค่ารถโค้ชนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าวีซ่ากรุป๊ 1,000 บาท (พาสปอร์ตไทย)
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ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ (เก็บจากลูกทัวร์ท่านละ 1,000 บาท/ทริ ป)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
ค่านํ้าหนักส่วนเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง ต้องมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางเหลืออยู่ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 8,000 บาท
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
3. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
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บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
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 แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถ
คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
6.
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่อ งบิ นภายในประเทศ เช่ น เชี ยงใหม่ ภูเก็ต หรือ จังหวัดอื่ นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษัทก่ อน เพื่อยืนยันว่ าทัวร์คณะที่ ท่านจองไว้ สามารถออกเดิ นทางได้ หรือไม่ หากท่ าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้ รบั การยื นยันจากบริ ษัทฯ แล้ วปรากฏว่ าทัวร์คณะนั น้ ยกเลิ ก บริ ษัทฯไม่
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 และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ตี ้อ งการ REQUEST ชนิดของห้อ งพักเป็ นพิเ ศษ .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
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
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ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ 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 รวจคนเข้าหรือ ออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

