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 หวงซาน อุทยานมรดกโลก ธรรมชาติงดงามตระการตา
 หังโจว ล่องเรือชมทะเลสาบซี ห ู ถนนโบราณเหอฝ่ั งเจีย
กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม – มิ ถนุ ายน 2562
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบิ นดอนเมือง – หังโจว
16.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION
AIR โดยมี เจ้าหน้าทีจ่ ากทางบริษทั ฯ อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
18.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองหังโจว โดยเทีย่ วบินที่ SL920 *** บริ การชุดอาหารบนเครื่อง ***
22.50 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง เป็ นเมืองทีง่ ดงามด้วยธรรมชาติ
ทะเลสาบ ต้นไม้และสวนสวย ซึง่ ในอดีตมีคาํ เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจว
ว่า“บนฟ้ ามีสวรรค์”บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” หลังรับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพี กั Richful Green Hotel Hangzhou ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง หังโจว – ถุนซี – เมืองโบราณถุนซี – หมู่บ้านโบราณหลีหยางเซี่ยง
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เช้า
กลางวัน
บ่าย

คํ่า
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองถุนซี ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอุทยานหวง
ซาน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
พักผ่อนอิรยิ าบถ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเทีย่ วชม เมืองโบราณถุนซี ชมถนนโบราณทีส่ ร้างตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี
ชมหมูบ่ า้ นหง ชุมชนเล็กๆทีม่ คี วามเป็ นตัวของตัวเอง รักษาวิถดี งั ้ เดิมทีป่ ฏิบตั เิ หมือนเมือ่ 200 -300
ปี ทผ่ี ่านมา ชมบ้านขุนนางในราชวงศ์ชงิ ซึง่ เป็ นบ้านทีใ่ หญ่และสวยทีส่ ุดในถุนซี อิสระเดินเทีย่ วชม
ร้านค้าเก่าแก่โบราณ และตลาดถุนซี ทีท่ ุกท่านสามารถเดินชมและเลือกซือ้ สิน้ ค้าของฝาก ใน
บรรยากาศแบบโบราณ .....จากนัน้ นําท่านไปชม หมู่บ้านโบราณหลีหยางเซียง สร้างจําลองบ้าน
แบบเรือนแบบโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั Guomai Tunxi Hotel ระดับ 4 หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ถุนซี – อุทยานเขาหวงซาน – ถุนซี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเขาหวงซาน นําท่าน
ขึน้ กระเช้า เพื่อขึน้ ชมความงดงามของธรรมชาติบนยอดเขาหวงซาน อุทยานแห่งชาติเขาหวงซาน
ได้รบั คัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติเมือ่ ปี ค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอด
เขารวมทัง้ หมดประมาณ 72 ลูก นํ้าตกใหญ่ 2 แห่ง และลําธาร 24 สายความงดงามทางธรรมชาติของ
หวงซานทีถ่ ูกกล่าวขานถึงประกอบด้วยต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหินรูปร่างแปลกตา
ตามจินตนาการ และทะเลเมฆหมอกทีล่ อยปกคลุมทัวเขา
่
สมกับสํานวนของ สีวเี สีย่ เค่อ นักเดินทางจีน
สมัยราชวงศ์หมิงทีไ่ ด้ชมความงามของหวงซานว่า“ ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขาไปหวงซานกลับมาไม่
มองภู”…..เดินทางถึงยอดเขาแล้วนําท่านเทีย่ วชมธรรมชาติโดยรอบอุทยาน เดินเท้าสู่บนั ไดสวรรค์
100 ขัน้ ชมยอดเขาฉื่อชิน่ , ยอดเขาสิงโตทีช่ งิ เหลียงไถ ก้อนหินทีย่ น่ื ออกจากภูเขา เป็ นจุดชมพระ
อาทิตย์ขน้ึ ทีส่ วยงามท่ามกลางทะเลหมอก และหินรูปร่างแปลกตา เช่น ลิงมองทะเล ตือโป๊ ยก่ายกิน
แตงโม ชมต้นสนอายุกว่า 800 ปี ยืนตระหง่านแผ่กงิ่ ก้านสวยงามเสมือนคอยต้อนรับแขกผูม้ าเยือนหวง
ซาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านชมธรรมชาติเขตซีไห่ สถานทีท่ ด่ี ที ส่ี ุดสาหรับการชม ทะเลหมอก ณ ระดับ 1,664 เมตรจาก
ระดับน้าทะเล ชมยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดเหลียนฮัว และจุดชมวิว ยอดเขากวงหมิง ทีส่ งู
จากระดับน้าทะเลประมาณ 1,800 เมตร…
จากนัน้ นําท่านเดินทางลงจากเขาโดยกระเช้าไฟฟ้ า และเดินทางกลับถุนซี
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั Guomai Tunxi Hotel ระดับ 4 หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า
กลางวัน
บ่าย

คํ่า
23.55 น.
03.35 น.

ถุนซี – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีห ู – ถนนโบราณเหอฝัง่ เจีย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นําท่านเดินทางกลับหังโจว.....ใช้เวลาโดยประมาณ 3 ชัวโมง
่
พักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ดว้ น) ซึง่ เป็ นทีม่ าของตํานานเรือ่ ง
“นางพญางูขาว”กับชายคนรักชื่อ“โข้เซียน” และชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ําลึก ตลอดจนชม
ธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ทไ่ี ด้รบั สมญานามจากนักท่องเทีย่ วว่า “พฤกษชาติใน
นครินทร์ จากนัน้ นําท่านออกเดินทางไปยัง ถนนโบราณเหอฝัง่ เจีย ถนนสายนี้เป็ นเอกลักษณ์ซง่ึ
สะท้อนให้เห็นทางด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจว อาคาร บ้านเรือนทัง้ สองข้าง
ทางทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีครามได้อย่างสวยงาม...
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
สมควรเวลานําท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน…..
ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ SL921
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

7-10, 21-24 มีนาคม 2562
19-22 เมษายน
2-5,16-19 พฤษภาคม
6-9 มิ ถนุ ายน

ผู้ใหญ่

25,999
25,999
25,999
25,999

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียง
25,999
25,999
25,999
25,999

เด็กอายุ 2-11 ปี พักเดี่ยว
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียง
24,999
3,500
24,999
3,500
24,999
3,500
24,999
3,500

+++ ราคาไม่รวม วีซ่า 1,500 บาท และทิ ป 1,000 บาท +++
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน กรุงเทพฯ –หังโจว-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลน์ออนแอร์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 9 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
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6.
7.
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ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
6.
ค่าทิ ปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่ นและหัวหน้ าทัวร์ 1, 000 บาท ( เก็บจากลูกค้าต่ อคนตลอดทริ ป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้ ,
หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้ องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า
4. สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
เล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5. สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูล
ตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี ํางาน ญาติท่ี
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ
โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่ มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8. กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ม ี
บิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่าน
อาศัยอยู่
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9.
10.

11.

12.
13.

14.
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โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติม
หรือเปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอ
วีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน
1,400 บาทต่อท่าน
กรณี วีซ่าไม่ผ่านการพิ จารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้ น ต้ องชาระค่าธรรมเนี ยมการ
ดาเนิ นการเล่มละ 500 บาท สาหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สาหรับการยื่นด่วน ให้ กบั
ศูนย์บริ การยื่นขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิม
โดยไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืน เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
6. 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
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
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และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณีท่ตี ้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็ นพิเศษ .....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 ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศ
ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือ กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่
เกิดขึ้น ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุ
ต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจาก
มีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

