โปรโมชัน่ บินตรงจางเจียเจีย้ เฟิ่ งหวง
แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วที่ยาวสุดในจีน








ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่ งหวง อายุ มากกว่า 400ปี
ขึน้ เขาเทียนเหมินซาน ชมประตูสวรรค์ สัมผัสระเบียงกระจก
ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้ ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วทีย่ าวที่สดุ ในจีน
เทีย่ วอุ ทยานจางเจียเจีย้ ขึน้ เขาอวตาร เทียนจือ่ ซาน ขึน้ ลิฟท์แก้วไป่ หลง
ลิม้ รสอาหารพิเศษ เมนู พระกระโดดกาแพง + กุง้ มังกร เป๋ าฮือ้
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 

กาหนดการเดินทาง

3 – 6 พฤษภาคม / 18 – 21 พฤษภาคม 2562
6-9 มิถุนายน/ 20 -24 มิถุนายน 2562
13 -16 กรกฎาคม / 9-12 กรกฎาคม 2562
12-15 กันยายน 2562

1

วันแรก
02.00 น.

04.20 น.
08.45 น.
เที่ยง

(1)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองจางเจียเจีย้ – เฟิ่ งหวง – ล่ องเรือตามนลานา้ ถัวเจียง

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ (ประตู 910 ) เคาน์ เตอร์ W สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอย
อานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ โดยเที่ยวบินที่ CZ606
ถึงสนามบินเมืองจางเจียเจี ้ย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรรับสัมภาระ
นาท่านสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโบราณเฟิ่ งหวง (เมืองหงส์ ) (ใช้ เวลา
ประมาณ 3 ชัว่ โมง ) ตังอยู
้ ท่ างภาคตะวันตกของมณฑลหู
หนาน สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติกว่า 400 ปี
เนื่องจากเขาหนานหัวที่อยูท่ างใต้ ของเมืองมีรูปร่างเหมือน
หงส์จึงได้ ชื่อว่า "เฟิ่ งหวง" แปลว่า "หงส์"ปั จจุบนั เมืองเฟิ่ งหวง
มีประชากรประมาณ 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็ นชนเผ่าถู่เจียและ
ชาวม้ ง เวลาเดินอยูใ่ นตัวเมือง มักจะพบหญิงสาวชาวม้ งหรื อ
ชาวถู่เจียในชุดชนชาติที่ประดับด้ วยลายดอกไม้ เพิ่มความ
งดงามให้ เมืองโบราณแห่งนี ้ไม่น้อยเลยทีเดียว เฟิ่ งหวงเป็ น
เมืองขนาดเล็ก
ใช้ เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมงก็เดินได้ ทวั่
แบ่งเป็ นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้ างขึ ้นตามเชิงเขา
และมีลาน ้าถัวเจียงไหลผ่าน มีถนนที่ปดู ้ วยหินสีเขียว 20 กว่า
สาย มีกาแพงเมืองโบราณตังอยู
้ ร่ ิ มน ้า มีหงเฉียวซึง่ เป็ น
สะพานเก่าแก่ที่มีหลังคาคลุมเชื่อมสองฟากฝั่ งให้ เป็ นหนึง่
เดียว นาท่าน ล่ องเรือตามนลานา้ ถัวเจียง ที่จะทาให้ ทา่ น
สนุก ตื่นเต้ น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้ านเรื อนสองฟากฝั่ งแม่น้ํา สะพานโบราณ อวดความเป็ น ธรรมชาติ
ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสพร้ อมเก็บภาพประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก ระหว่างทางจะมีชาวบ้ านซึง่ เป็ นชนเผ่าดังเดิ
้ ม
ของที่นี่เรี ยกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลาคอยร้ องเพลงต้ อนรับนักท่องเที่ยวและไกด์ก็จะเชิญ
ชวนให้ นกั ท่องเที่ยวร้ องเพลงตอบกลับไป ซึ่งไม่วา่ เราจะร้ องเป็ นเพลงไทยหรื อจีนออกมา เค้ าก็จะร้ อง
เพลงตอบกลับ มาอีกเช่นกันผลัดกันร้ องผลัดกันฟั งถึงแม้ จะคนละภาษาแ ต่ก็สนุก ผ่านชม สะพานหง
เฉียว สะพานไม้ โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่ ง
หวง คือบ้ านที่ยกพื ้นสูงเรี ยงรายกันบนริ มน ้าที่ใสสะอาจจนเห็นก้ นบึง เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็ น
ที่นิยมชื่นชอบทังชาวจี
้
นและชาวต่างประเทศ
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ค่า

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารค่าที่ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผกั ผ่อนตามอัธยาศัยหรื อจะเดินเล่นเพื่อ
ชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่ งหวงพอตก
กลางคืนนักท่องเที่ยวไม่วา่ จะชาวต่างชาติ หรื อชาวจีนเองก็
ตาม ที่หลบตัวพักผ่อนอยูต่ ามโรงแรมในช่วงเวลากลางวัน จะ
ออกมาสังสรรค์ปาตี ้ตาม ผับ บาร์ ริ มแม่น ้าเมืองเฟิ่ งหวงกัน
อย่างครึกครื น้ สร้ างสีสนั ให้ แก่เมืองเฟิ่ งหวงยามค่าคืน
 พักเฟิ่ งหวง Crowne Plaza หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
(2)

เมืองโบราณเฟิ่ งหวง – จางเจียเจีย้ – เทียนเหมินซาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันน
้ าท่านกลับเมืองจางเจียเจีย้ ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง )เมืองนี ้เคย
ถูกเรี ยกว่าต้ ายง และมีประวัติยาวนาน
ตังแต่
้
221 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนได้
อาศัยอยูท่ งสองฝากของ
ั้
แม่น ้าหลี
ฉุย (แม่น ้าหลักในจางเจียเจีย) ซึง่ ตอนนี ้อยู่
ในเขตของเมืองจางเจียเจีย มานานตังแต่
้ สมัยยุคหิน การตังรกรากของมนุ
้
ษย์ในบริ เวณนีน้ นย้
ั ้ อนไปกว่า
หนึง่ แสนปี ชื่อของเมืองจางเจียเจียถูกนามาใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากอุทยานแห่งชาติในอู่หลิงยฺเห
วียน ถูกยกให้ เป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้ มีความโดดเด่นมากขึ ้น ชื่อจางเจียเจี ้ย
มาจากหมู่บ้านเล็กๆในเขตเดียวกันซึง่ ต้ อนนี ้ได้ กลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับความนิยม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้
ของอุทยานจางเจียเจี ้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเห
มินซานเดิมเป็ นชื่อถ ้า ตังชื
้ ่อมาตังแต่
้ สมัยสามก๊ ก ภายหลัง
ใช้ เรี ยกเป็ นชื่อภูเขาด้ วย ในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมี
ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก
ไม่ใช่ในฐานะเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว แต่เป็ นที่วดั ฝี มือของนักบินชันเยี
้ ่ยมในการบิน
ลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี ้ ยอดสูงสุด 1,518 เมตร
จากระดับน ้าทะเล มีพื ้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขา
ยังเป็ นพื ้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สดุ ต้ นไม้ ใหญ่แต่ละต้ น
มีอายุนบั ร้ อยปี ในระหว่างปี ค.ศ.2002-2005 การท่องเที่ยว
3
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วันที่สาม
เช้ า
07.30 น.

เที่ยง

เทียนเหมินซาน ได้ ใช้ เงินลงทุนประมาณ 550 ล้ านหยวน พัฒนาพื ้นที่บางส่วนให้ เป็ น สถานที่ท่องเที่ยว
นาท่านขึน้ กระเช้ ากอนโดล่ า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความงามของภูผานับร้ อยนับพันยอด
และนาท่านขึ ้นสูป่ ระตูสวรรค์ ท้ าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกาลังขึ ้นบันได 999 ชันขึ
้ ้นสูช่ ่อง
เขาประตูสวรรค์ จากนัน้ ชมระเบียงกระจก ซึง่ มีระยะทางอันหวาดผวาอยูท่ ี่ 60 เมตร ล้ อมรอบผาสูง
ชัน ความกว้ างของ ระเบียงกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ ้ว ถือเป็ นการท้ าทาย
นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่ า่ ผู้มาเยือน ระเบียง
กระจก ต้ องสวมผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทาความ
สะอาด ระเบียงกระจก แห่งนี ้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทาให้ เราก้ า วขาไม่ออก!!
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โชว์ จงิ ้ จอกขาว เป็ นเรื่ องราวความรัก
ต่างสายพันธุ์ระหว่างคนคือพระเอกหนุม่ ชายคนตัด
ฟื นผู้กตัญญูขยันขันแข็งและมีจิตใจดีงามกับนาง
จิ ้งจอกขาวที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงร่างเป็ นสาว
งามผู้เลอโฉมจิ ้งจอกขาวนางนี ้แม้ เธอถูกราชา
จิ ้งจอกเลือกให้ เป็ นราชินีจิ ้งจอกแต่เธอกับมาหลงรัก
พระเอกคนตัดฟื นอันมามาสูเ่ รื่ องราวอันน่าตื่นเต้ นวุน่ วายและดราม่าก่อนที่จะจบแบบแฮปปี เ้ อนด์ดิ ้ง
 พัก 張家界皇冠假日酒店 Crowne Plaza Zhangjiajie ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า

(3) สะพานแก้ วแกรนด์ แคนยอนจางเจียเจีย้ - เทียนจื่อซาน ( เขาอวตาร )
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม แกรนด์ แคนยอนจางเจียเจีย้ ท้ าความ
เสียวด้ วยการเดินข้ าม สะพานแก้ ว ซึงมีโครงสร้ าง
ของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขึงระหว่างยอดเขาไป
ยังอีกยอดเขาหนึง่ สูงจากพื ้น300 เมตร นอกจากเห็น
วิวด้ านล่างแล้ ว ตัวสะพานยังแกวงไกวไปตามแรงลม
อีกด้ วย ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้ างทาง
และชมความงามของโตรกผา ผ่านชมน ้าตก สะพานแก้ วเป็ นต้ น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดย ลิฟท์ แก้ วไป่ หลง แห่ ง
แรกของเอเชียสูง 326 เมตร ชม เทียนเสีย้ ตีอ้ เี ้ ฉียว (สะพาน
ใต้ ฟ้าอันดับ 1) ซึง่ มีทศั นียภาพที่สวยงามรายล้ อมด้ วยหมู่ขนุ เขา
4
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วันที่ส่ ี (4)
เช้ า

เที่ยง

ชมทิวทัศน์ที่ นาท่านชม หยวน เจีย เจีย้ ภายในบริ เวณสถาน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอู่หลิงหยวนโดยจะมีกาแพงหินที่
มีลกั ษณะสูงต่าไม่เท่ากันมากกว่าสิบกาแพงออกแนวขนานกัน
เรี ยงรายอยูง่ ดงามอลังการและแลดูมีพลังแฝงอยูใ่ นความ
สวยงามนี ้
ระยะเวลาของการก่อตัวขึ ้น
ของสิง่
มหัศจรรย์ฟง เฉียง เขตหาง เจีย เจี ้ยนี ้
ใช้ เวลาประ
มาณ 380 ร้ อยล้ านปี และช่วง นี ้ถือว่าอยูใ่ นช่วงยุคแรกเริ่ มของการก่อตัว ประกอบไปด้ วยชันหิ
้ นแนว
กว้ างและภูเขาทรงเหลีย่ ม ทาให้ แลดูเป็ นทรงยาว ลักษณะจะยื่นขยายไปทางจุดเชื่อมต่อของ
โครงสร้ าง หากมองไปทางด้ านข้ างจะแลเห็นเป็ นลักษณะคล้ ายภูเขา และหากมองไปอีกด้ านหนึง่ จะมี
ลักษณะคล้ ายกาแพง โดยส่วนใหญ่ด้านบนสุดจะแบนและเรี ยบ และมีต้นสนพันธุ์อู่หลิงปกคลุมอยู่
ด้ านบนด้ วย นั่งกระเช้ าไฟฟ้า ลงเขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อนั สวยงามของชะง่อน
ผาอันสูงชันและป่ าหินรูปลักษณะต่าง ๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พัก 張家界皇冠假日酒店 Crowne Plaza Zhangjiajie ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
ล่ องเรือถา้ มังกรเหลือง – ล่ องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู – ภาพวาดทราย – จางเจียเจีย้ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั ้นนาท่านสู่ ถา้ มังกรเหลือง หรื อ หวงหลงต้ ง ถ ้า
ขนาดใหญ่และงดงามที่สดุ ในจางเจียเจี ้ย ความสูงถ ้า
ประมาณ 50เมตร กว้ าง 80เมตร ยาวถึง15กิโลเมตร
ประกอบด้ วยโถงถ ้า 13 ห้ อง,น ้าตกใต้ ดิน 3 แห่ง, ธารน ้า
ใต้ ดิน 2 สาย, และสระน ้า 3 สระ นาท่านเดินเท้ า และ นา
ท่านล่ องเรือไปตามธารน ้าใต้ ดินภายในเพื่อชมความงดงามของ
หินงอกหินย้ อย ที่ประดับประดาด้ วยแสงไฟหลากสี ทาให้ รูปลักษณ์
งดงามวิจิตรตระการตาแตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านล่ องเรือชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู (宝峰湖) เป็ น
ทะเลสาบบนช่องเขาสูง โดยที่ทะเลสาบจะถูกรายล้ อมด้ วยยอดเขา
และน ้าก็ใสมาก การเที่ยวชมอาศัยการล่องเรื อ โดยระหว่างทางก็จะ
พบแพและมีคนใส่ชุดพื ้นเมืองอยู่
นอกจากนี ้ยังมีหินที่รูปร่าง

5

เหมือนหน้ าผู้หญิง ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ธรรมชาติโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ค่า
22.10 น
00.30+1 น.

ชม พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดทราย "จวินเซิงฮว่าเยียน" เมือง
จางเจียเจี ้ย
ภายในพิพิธภัณฑ์เป็ นที่รวบรวมและจัด
แสดงผลงานที่มีคณ
ุ ค่าทางศิลปะของศิลปิ นแห่งชาตินาม
"หลีจ่ วินเซิง" ซึง่ ผลงานของเขาทุกชิ ้นเป็ นภาพเขียนด้ วย
มือที่ใช้ หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้
เป็ นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี ้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยัง
เป็ นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริ งอีกด้ วย หากท่านใดชื่นชอบภาพหินทรายก็สามารถ
ติดต่อเพื่อขอซื ้อกลับเมืองไทยได้ ครับแต่ราคาของภาพวาดทรายนันบอกได้
้
คาเดียวว่าของดีไม่มีถกู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่สนามบินเมืองจางเจียเจีย้
 บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ605
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

6

อัตราค่ าบริการ เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2562
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ /ท่ าน (พัก 2 ท่ าน / ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ผู้ใหญ่ ขัน้ ต่า 20 ท่ าน

32,800.- บาท

5,800.-บาท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวจีน
อัตรานี ้ไม่รวม  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น 30หยวน/วัน/ท่าน
( กรณีจานวนผู้เดินทางต่ากว่า15ท่าน ขออนุญาตเก็บค่าทิป อัตรา 40หยวน/วัน/ท่าน )
อัตรานี ้รวม

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ ให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ ปที่มี
การการั นตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
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หมายเหตุ
1. จ านวนผู้เดิ น ทางขัน้ ต่ าผู้ใหญ่ 20 ท่า นขึน้ ไป เที่ ย วบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อ นออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่ อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อ นทุกครัง้ มิ ฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
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