เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจีย้ ”
“เขาบู๊ตงึ๊ ” ดินแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้ าเสวียนอู่

 เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย”
 ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร
 นมัสการเขาอตู่ งั ซาน หรือ เขาบูต๊ ึ๊ง
 ชมเมืองอฮู่ นั่ นครเอกมณฑลหเู ป่ย ถนนคนเดินเจียงฮัน่
 ไม่เข้าร้านช้อปป้ ิ ง
กาหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง
10.00 น.

12.50 น.

12 – 16 เมษายน 2562

(1) ดอนเมือง – อู่ฮ่ นั
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของทาง
บริ ษัทอํานวยความ สะดวกแก่ทา่ นในเรื่ องเอกสารการเดินทาง และสัมภาระ
(บนเครื่องมี อาหารเสริฟ ทัง้ ไปและกลับ + ระบุท่ นี ่ ังให้ + พร้ อมนา้ หนัก ท่ านละ 20 กก )
ออกเดินทางสูเ่ มืองอู่ฮนั่ โดยเที่ยวบินที่ FD570

ถึง เมืองอู่ฮ่ นั เป็ นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมเมือง
เก่า 3 เมืองเข้ าด้ วยกัน คือ อู่ชาง ที่มีมาตังแต่
้ สมัย
ราชวงศ์ฮนั่
ฮัน่ หยาง เมืองเก่าอายุกว่า 1,400 ปี
และฮั่นโข่ว อดีตหมู่บ้านธรรมดาๆ กลายเป็ นที่ตงั ้
มั่ น ทางทหารในสมั ย ราชวงศ์ ซ่ ง และ 1 ใน 4
เมืองการค้ าสําคัญของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ยุค
ล่าอาณานิคมฮั่นโข่วถูกทางการแบ่งเป็ นพื ้นที่สมั ปทานของสัมปทานอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย
และญี่ปนุ่ ทําให้ ตวั เมืองฮั่นโข่ว เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามคล้ ายเซี่ยงไฮ้ หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากร นําท่านสูท่ ี่พกั
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองอู่ฮ่ นั .. ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
ค่าคืนนีก้ รุณา เตรียมเสือ้ ผ้ า 1ชุด ของใช้ จาเป็ น ยารักษาโรค ใส่ กระเป๋าใบเล็ก สาหรับค้ างบนเขาบู๊ตึ๊ง 1 คืน
17.25 น.

วันที่สอง

(2) เมืองอู่ฮ่ นั - เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซัน – ตาหนักยอดเขาทอง-เนินเขาไท่ จึพอ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินสู่ เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซัน ในภาษาจีน
กลาง มีอีกชื่อว่ า ไท่ เหอซัน ซึง่ เป็ นธรรมชาติที่
สวยงาม และยังได้ รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความยาว 400
กิโลเมตร เป็ นเทือกเขาที่มีความสําคัญของลัทธิเต๋า
ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรื อเทพเจ้ าเสวียนอู่ ที่
ศาสนาเต๋าเคารพนับถือ ได้ บําเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่ง
นี ้ รู้สกึ ติดอกติดใจกับเทือกเขา ที่เสมือนเป็ นแดนสุขาวดี
ได้ ใช้ วิชาทังบุ
้ น๋ และบู้ตอ่ กรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ าย
พุทธ จนได้ รับชัยชนะสามารถยึดเขาแห่งนี ้เป็ น ที่พํานัก
สืบมา... เขาบู้ตงึ๊ ได้ กลายมาเป็ นแหล่งฝึ กวิชา และ
เข้ าฌานของนักพรตลัทธิเต๋า หลายสํานักมาหลายยุค
สมัย
และยังเป็ นที่กําเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดัง
ตามที่เราเคยคุ้นหูค้ นุ ตาในนิยายกําลังภายในด้ วย เขตโบราณสถานบนเขาบู้ตงึ๊ มีพื ้นที่รวมทังสิ
้ ้น 321
ตร.กม. ประกอบด้ วย ส่วนที่เป็ นหมู่ตกึ โบราณ ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็ น
ทิวทัศน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํ ้า บ่อนํ ้าพุร้อน ถํ ้า หน้ าผาและยอดเขา รวมกว่าร้ อยแห่ง บนเขาบู้ตงึ๊ มี
สถาปั ตยกรรมนับตังแต่
้ สมัยถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง โดยส่วนใหญ่ เป็ นอารามหรื อวิหารที่มี
ความสําคัญในศาสนาเต๋าซึง่ โบราณสถาน ที่หลงเหลือมาจนทุกวันนี ้ ส่วนใหญ่ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัย

เที่ยง

คํ่า

ราชวงศ์หมิง ที่เป็ นเช่นนี ้สืบเนื่องมาจาก กษัตริ ย์เฉิงจู่จูตี ้ (หย่งเล่อ) ทรงเคารพเลือ่ มใสในศาสนาเต๋า
อย่างแรงกล้ า ในรัชสมัยของพระองค์โปรดให้ มีการสร้ างศาสนสถานของศาสนาเต๋าขึ ้นมากมายนัน่ เอง
 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ า ท่ า นนั่ ง กระเช้ าขึ น้ สู่ จุ ด ไฮไลท์ ของ
เขาบู๊ ตึ ง้ ตั ง้ อยู่ บ นยอดเที ย นจู ยอดที่ สูง ที่ สุด ถึ ง
1,612 เมตร ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ ตาหนั กยอดเขาทอง
หรื อวัดวิหารทอง ซึ่งเป็ นตําหนักที่เชื่ อกันว่าจะนํา
แต่ โ ชคลาภมาให้ เป็ นที่ ตัง้ ของพระรู ป สํ า ริ ด ของ
จักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้ รับการยกย่องเป็ นหนึ่งในเทพเจ้ า
ทางลัทธิเต๋า ที่มาของวิหารทองเพราะ อาคารภายใน
วัดบุด้วยแผ่นทอง นําท่านเดินทางสู่ เนินเขาไท่ จีพอ หรื อมีชื่อ เรี ยกอีกอย่างว่า ฟู่ เจินกวน ตังอยู
้ ่บน
ยอดเขาสิงโต เป็ นสิง่ ปลูกสร้ างโบราณที่มีชื่อเสียงจนได้ รับการขยายนามว่าเป็ นหอแห่งมายาเริ่ มสร้ าง
ขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กษัตริ ย์หย่งเล่อปี ที่ 10 (ปี 1412 ) ได้ มีพระราชโองการให้ สร้ างขึ ้น และในสมัย
ราชวงศ์แมนจู กษัตริ ย์คงั ซี ได้ บูรณะใหม่ถึง 3 ครัง้ ในปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ให้ คงสภาพเดิมไว้ เป็ นสิ่งปลูก
สร้ างขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเขาบู๊ตึ ้ง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักในอุทยานบู๊ตึ๊ง 武当山琼台宾馆 Wudangshan Qiongtai Hotel บนเขา

วันที่สาม

(3) วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง) – วังหนานเหยียน – เสินหนงเจีย้

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านชม วังจี่อเซียวกง หรื อ วังเมฆสีม่วง เป็ นวังที่
ได้ รับการบูรณะไว้ เป็ นอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สดุ เที่ยว
ชม วังหนานเหยียน
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเชิงเขา เป็ นวังที่
เหมือนตังไว้
้ อยูท่ ี่หน้ าผาเป็ นสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสีย่ ง
ของบู๊ตึ ้ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเสินหนงเจีย้ ตังอยู
้ ท่ างทิศ
ตะวันตกของมณฑลหูเป่ ยมีความสูงเหนือระดับนํ ้าทะเล
เฉลีย่ แล้ วกว่า 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสินหนงเจี ้ยเป็ น
ยอดเขาสูงที่สดุ มีความสูงเหนือระดับนํ ้าทะเล 3,105.4
เมตร มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
70467 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ =
100*100เมตร) และเป็ นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน เป็ นพื ้นที่รอยต่อของยอดเขาสูงตะวันตก
เฉียงใต้ ของจีน กับ แนวเนินเขาตอนกลาง กินพื ้นที่สว่ นมากอยูใ่ นเขาต้ าปา（大巴山）คุณภาพ
ดินยังคงเป็ นดินอุดมสมบรูณ์ เหมือนยุคไดโนเสาร์ สภาพอากาศจะเหมือนเขตโซนร้ อนทางตอนเหนือ

เที่ยง

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

ของเอเชีย ถึง ตอนกลาง สถานที่นี ้จะอุดมไปด้ วย
สิง่ มีชีวิตแรกกําเนิด (พวกสัตว์เซลเดียว หรื อ พวก
สิง่ มีชีวิตสมัยดึกดําบรรพ์) อยูม่ ากมาย เป็ นจุดวิจยั
พรรณสัตว์ และพรรณพืชนานาพันธุ์ เป็ นจุดรวม
พรรณพืช และพรรณสัตว์กว่าครึ่งประเทศของจีน และ
ยังรวมไปถึงประเทศในเขตร้ อน เขตอบอุ่น และ เขต
เย็นของเอเชียอีกด้ วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่เสินหนงเจีย้ 神農架阿爾卡迪亞森林酒店 Arcadia Forest Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
(4) เสินหนงเจีย้ - อุทยานเสินหนงติ่ง – เสินหนงถัน - เมืองอี๋ชาง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแร
นําท่านเที่ยวชม อุทยานเสินหนงติ่ง “เขตป่ าเสินหนง
เจี ้ย” อีกหนึง่ สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ มาเยือน ตังอยู
้ ่
บริ เวณชายขอบตะวันตกของมณฑลหูเป่ ย ที่นี่เป็ นเขต
ปกครองเพียงแห่งเดียวของประเทศจีนที่ใช้ “เขตป่ าไม้ ”
มาตังชื
้ ่อ เสินหนงเจี ้ย เป็ นสันปั นนํ ้าของแม่นํ ้าแยงซี
เกียงและแม่นํ ้าฮัน่ สุย่ ภายในพื ้นที่มีขมุ ข่ายแม่นํ ้า 4
สาย คือ แม่นํ ้าเซียงซี แม่นํ ้าเหยียนตู้ แม่นํ ้าหนานเหอ
และแม่นํ ้าตูเ่ หอ เนื่องจากบริ เวณนี ้อยูใ่ นเขตมรสุมกึ่งร้ อนทิศ
เหนือแถบเส้ นละติจูดกลาง
อากาศเย็นสบายและมีฝนตก
ชุก เมื่อความสูงจากระดับนํ ้าทะเลเพิ่มขึ ้นทุก ๆ 100 เมตร
ฤดูกาลจะต่างกัน 3-4 วัน สภาวะแตกต่างกันแบบ “เชิงเขาร้ อน
ดัง่ ฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดัง่ ฤดูใบไม้ ผลิ ตีนเขาสบายดัง่ ฤดู
ใบไม้ ร่วง ยอดดอยเป็ นนํ ้าแข็ง สีแดง-ส้ ม-เหลือง-เขียวดูไม่นา่
เบื่อ แต่ไม่อาจจําแนกว่าเป็ นฤดูใบไม้ ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ ร่วง
หรื อฤดูหนาว” เป็ นคําพรรณนาความผิดแผกของภูมิอากาศที่
เสินหนงเจี ้ย
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ มีความร้ อนชื ้นสลับกับความกดอากาศสูงของ
แผ่นดินใหญ่ที่แห้ งและหนาวเย็น ประกอบกับมี การปรับพลังความร้ อนและปริ มาณฝนของป่ าดงดิบบน
ภูเขาสูงจึงทําให้ ที่นี่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัด จนเกินไป
ขณะที่เมืองต่าง ๆ ทางตอนใต้ เป็ นฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสงู ที่เสินหนงเจี ้ยแห่งนี ้กลับเป็ นดิ นแดนที่เย็น
สบาย สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสภาพภูมิอากาศสามมิติทําให้ เสินหน
งเจี ้ยกลายเป็ นแถบผลัดเปลีย่ นของพืชพันธุ์ภาคเหนือภาคใต้ ของจีนและเป็ นบริ เวณที่สตั ว์นานาชนิดมา

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

......
......

ขยายพันธุ์และดํารงชีวิตปะปนอยูด่ ้ วยกัน เสินหนงเจี ้ยมีพืชพันธุ์พฤกษชาติตา่ งๆกว่า 3,700 ชนิด โดย
มี 40 ชนิดเป็ นพืชสงวนแห่งชาติและยังมีสตั ว์ตา่ งๆ มากกว่า 1,050 ชนิด โดยมี 70 ชนิด
นําท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่เปิ ดของการท่องเที่ยว ในพื ้นที่ทงหมดล้
ั้
อมรอบด้ วย
ภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างผีเสื ้อ
รู ปปั น้ วัวของ เสิ นหนง รู ปปั น้ ยืนสูง 21 เมตรและ กว้ าง
35 เมตร หินห้ าสีเป็ น องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ นํ ้า
ไฟ และ ดิน
 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านสู่ เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชางเป็ น
เมืองสําคัญด้ านคมนาคมตังอยู
้ ภ่ าคกลางของจีน
ภูมิประเทศมีทงภู
ั ้ เขาสูงและที่ราบสลับกัน ความ
โดดเด่นด้ านภูมิประเทศและทะเลที่ตงั ้ ทําให้ เกิด
วัฒนธรรมด้ านอาหารการกินที่ไม่เหมือนเมืองอื่น
วัฒนธรรมการกินของเมืองอี๋ชางมีความ
หลากหลาย รวมทัง้ หมาล่าทัง่ (Malatangอาหารเสียบไม้ รสเผ็ด) ที่เป็ นสไตล์เสฉวน และมีอาหารสชาด
เขตฮัน่ โค่ว มีปลาสดจากแม่นํ ้า แถมยังมีผกั ป่ าที่หายาก คุณจะเลือกรับประทานอาหารเลิศรสที่โรงแรม
หรูที่สามารถปรุงอาหารจากเขตเขื่อนซานเสีย กระทัง่ เลือกอาหารอหร่อยที่จากร้ านริ มถนน อาหารอี๋ชาง
เน้ นคงรสชาติเดิมของอาหาร ใช้ เครื่ องปรุงสดใหม่ รสชาติออกเค็ม บางทีก็มีเผ็ดเล็กน้ อย จึงมีความเป็ น
อาหารท้ องถิ่นอย่างมาก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ เมืองอี๋ชาง 宜昌均瑶禧玥酒店(Juneyao Joya Hotel) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
(5) เมืองอี๋ชาง - เมืองอู่ฮ่ นั – สวนซากุระทะเลสาบตงหู– ถนนเจียงฮั่น – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ เพื่อ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง)
ซึง่ ถือเป็ นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว
เดินทางสู่เมืองอู่ฮ่ นั ขบวนรถไฟที่ D…..
ถึงเมืองอู่ฮ่ นั เป็ นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ ย มณฑลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
เขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือติดกับ มณฑลเหอห
นาน และมณฑลอันฮุย ทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซี ทิศ
ใต้ ติดกับมณฑลหูหนานมหานครฉงชิ่ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ เขตทิวทัศน์ ทะเลสาบตงหู ตังอยู
้ ท่ างตะวันออก
ของเมืองอูฮ่ นั่ ในปี 1982 รัฐบาลได้ จดั ให้ ที่นี่เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามที่สดุ ของเมืองอู่ฮนั่ มีพื ้นที่ 88 ตร.กม. และคิดเป็ น
พื ้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูทา่ นสามารถชมได้ ทงั ้
4 ฤดู ซึง่ จะเห็นได้ ถึง ความแตกต่างทังทางธรรมชาติ
้

18.25 น.
20.50 น.

ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็ นต้ น ถ้ าเปรี ยบความงาม
ของซีหเู หมือนสีสนั แบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรี ยบเหมือน
ความเรี ยบง่ายนุม่ นวลแห่งโลกตะวันออกที่นี่ร้ ูจักในอีกชื่อ
หนึง่ ว่า สวนซากุระมั่วซาน มีพื ้นที่ 100,000 ตารางเมตร
เป็ นหนึง่ ในสามสวนซากุระขึ ้นชื่อของโลก โดยอีกสองแห่ง
ต่างอยูท่ ี่ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ สวนซากุระตงหูสร้ างเป็ นสไตล์
ญี่ปนุ่ มีต้นซากุระ 30 ชนิดนับหมื่นต้ น
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD573
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ 

อัตราค่ าบริการ ไม่ เข้ าร้ านรัฐบาล
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีนาคม 2562
36,800.-บาท
6,800.-บาท
หมายเหตุ...สัมภาระที่จะโหลดใต้ ท้องเครื่อง ทัง้ ไปและกลับ ได้ เพียงท่ านละ 1 ชิน้ ชิน้ ละ 23 กิโล หาก เกิน
สายการบินเรียกเก็บ ชิน้ ละ 450 หยวน
อัตรานีร้ วม  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ า1ใบไม่เกิน 23 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่านํ ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 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 และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากั บสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เ ดินทางขัน้ ตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ

4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ 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. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อ ท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อ นทุกครั ง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
-บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษัทได้ ทําประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรั บผิดชอบ
-บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการ
ควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่
เกิดขึ ้น ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้ าและออก
เมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

