เยือนวัฒณธรรมอันฮุ ย หุบเขาหวงซานแห่งม่านเมฆ ต้นสนแปลก

 อุ ทยานเขาหวงซาน ขุ นเขางามเลิศลา้ ในปฐพี
 หมู บ่ า้ นมกดกโลกหงชุ น สถานทีถ่ า่ ยทาหนัง Crouching Tiger Hidden Dragon
 พิเศษดืม่ ดา่ ธรรมชาติ พักบนเขาหวงซาน 1 คืน ไม่ลงร้านช้อป
กำหนดกำรเดินทำง

14 – 19 มีนำคม / 21 – 26 มีนำคม 2563
28 มีนำคม – 2 เมษำยน / 1 – 6 เมษำยน 2563
10 – 15 เมษำยน / 12-17 เมษำยน / 13-18 เมษำยน 2563
5 – 10 พฤษภำคม / 2 – 7 มิถุนำยน 2563
23 – 28 กรกฎำคม / 11 – 16 สิงหำคม 2563
8 – 13 กันยำยน / 13 – 18 ตุลำคม 2563
21 – 26 ตุลำคม 2563

วันแรก
12.30 น.

(1) กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – เมืองหังโจว
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์ สายการบินแอร์ ไช
น่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10)
14.55 น.
 นาท่านเหิรฟ้าสูเ่ มืองหังโจว โดยเที่ยวบินที่ CA734
19.35 น.
ถึง ท่าอากาศยานเมืองหังโจว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ วนาท่านสูภ่ ตั ตาคาร
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักหังโจว 萧山开元名都大酒店- New Century Grand Hotel Hangzhou ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
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วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน

ค่า

วันที่สำม
เช้ า

(2) เมืองหังโจว – อำเภอเซ่ อเสีย้ น – เมืองโบรำณฮุยโจว – เมืองถุนซี
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฮุยโจว อำเภอเซ่ อเสีย้ น 歙 县 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ4 ชัว่ โมง) เคยเป็ นศูนย์กลาง
การเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของฮุยโจว ในปี 1986 สภาแห่งรัฐได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์กลางของการปกครองของเขตวัฒนธรรมฮุยโจว 6 อาเภอ เซ่อเสี ้ยน จีเสี ้ยน ซิวหนิง
ฉีเหมิน อีเสี ้ยน และวูห่ ยวน มีคากล่าวของชาวจีนในประโยคหนึง่ ว่า “หากต้ องการเรี ยนรู้แบบแผนพระราชวัง
ขององค์จกั รพรรดิให้ ไปเยือนกรุงปั กกิ่ง หากต้ องการดื่มด่าในวิถีชีวิตของชาวบ้ านท้ องถิ่นผู้มีแบบแผนทาง
วัฒนธรรม ขอให้ มาสัมผัสฮุยโจว”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองโบรำณฮุยโจว 徽 州 古 城 ครัง้ รัชสมัย
จักรพรรดิซง่ ฮุยโจวแห่งราชวงศ์ซง่ เหนือ ในปี ค.ศ.1121
ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองฮุยโจว (ที่ได้ รับพระราชทานชื่อเมืองจากองค์
จักรพรรดิ) ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของตั
ั้
วอาเภอเซ่อเสี ้ยน ได้ รับการ
ยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 4 เมืองโบราณของจีนที่ได้ รับการอนุรักษ์
ไว้ ได้ ดีที่สดุ
เคียงคูก่ บั เมืองโบราณลีเ่ จียง ของมณฑลหยุน
หนาน เมืองโบราณผิงหยาว ของมณฑลซานซี และ เมือง
โบราณล่างจง ของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)
ชมถนนโบราณโต่วซาน 斗山街 อันขึ ้นชื่อด้ วยสถาปั ตยกรรม
บ้ านโบราณ ลวดลายการแกะสลัก บ่อน ้า ซุ้มประตู
โดยเฉพาะ ซุ้มประตูสวีกว๋อ 许国牌坊 สมัยราชวงศ์หมิงอัน
ขึ ้นชื่อที่สดุ อิสระให้ ทา่ นเดินชมทัศนียภาพเมืองโบราณฮุยโจว
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูเ่ มืองถุนซี 屯溪 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ซึง่ เป็ นที่ตงั ้
ของอุทยานเขาหวงซาน เป็ นเมืองที่ยงั คงรักษาลักษณะของที่ตงอาคารบ้
ั้
านเรื อนแบบเดิมไว้ จนถึงปั จจุบนั
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักถุนซี 黄山香茗大酒店- Xiangming Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
(3) เมืองถุนซี – อำเภอวู่หยวน– หมู่บ้ำนโบรำณ – เมืองถุนซี
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านสู่ อำเภอวู่หยวน 婺源 1 ใน 6 อาเภออันขึ ้นชื่อของฮุย
โจว ภูมิทศั น์ของวูห่ ยวน “แปดส่วนครึ่งคือขุนเขา หนึง่ ส่วนคือ
ท้ องนา ครึ่งส่วนคือทางน ้าและหมู่บ้าน” ได้ รับสมญาว่าเป็ น
“หนึง่ ในหมู่บ้านโบราณที่งดงามที่สดุ ของจีน”
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โดยเฉพาะในฤดูกาลดอกโหยวไช่ฮวาบานสะพรั่งตังแต่
้ เดือน
มีนาคม-เมษายน เป็ นช่วงที่วหู่ ยวนมีความงดงามมากที่สดุ
ชม หมู่บ้ำนเจียงวำน 江湾村 เจียงวาน แปลว่า โค้ งแม่น ้า ชื่อ
เป็ นชุดชมวิวขึ ้นชื่อในอาเภอวูห่ ยวน เป็ นตัวแทนที่สอื่ ถึงเมือง
โบราณแห่งนี ้ได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ เพื่ออนุรักษ์ ระบบนิเวศของ
หมู่บ้าน และดารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นหมู่บ้านโบราณ แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของอู้หยวนจึงยึดมัน่ อยูก่ บั การบูรณะอาคาร
ดังเดิ
้ ม ตลอดจนภูมิทศั น์โดยรอบเสมือนดังที่เคยเป็ นมาในอดีต
อีกทังธ
้ ารงรักษาลักษณะภายนอกและกลิน่ อายของ
สถาปั ตยกรรมโบราณเมื่อมีการก่อสร้ างอาคารใหม่ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวให้ มากที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ ลักษณะ
พื ้นผิวเดิมของท้ องถนน ตรอกซอย และอาคารต่างๆจึงได้ รับการอนุรักษ์ เอาไว้
จากนันชม
้ หมู่บ้ำนเสียวฉี่ (อรุณรุ่ง) 晓起村 ทางด้ านตะวันออกของวูห่ ยวน หมูบ่ ้ านโบราณอายุกว่า 600ปี
มีชื่อเสียงเรื่ องไม้ หอม อย่างไม้ การบูร ทีปลูกมากมาย โดยเฉพาะต้ นใหญ่สดุ กลางหมู่บ้าน อายุมากกว่าพันปี
 รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร
หลังอาหารเที่ยง เดินทางสู่ หมู่บ้ำนหลี่เคิง 李 坑 村 อีกหนึง่
หมู่บ้านสวยสุดของอาเภอวูห่ ยวนทางด้ านตะวันตก มีประวัติมา
ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ซง่ เหนือ ( ปี ค.ศ. 1010 ) มีบ้านเรื อน 120 หลัง
ประชากร 700 คน ส่วนใหญ่มีแซ่หลี่ ภายในหมู่บ้านยังเก็บรักษา
สถาปั ตยกรรมบ้ านเรื อนโบราณแบบฮุยโจวและธรรมชาติแวดล้ อม
อันงดงามไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ได้ เวลาเดินทางกลับเมืองถุนซี

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักถุนซี 黄山香茗大酒店- Xiangming Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
*** ค่ำคืนนีก้ รุณำจัด เสือ้ ผ้ ำ 1 ชุด ยำ ของใช้ ส่วนตัว ใส่ กระเป๋ำใบเล็ก สำหรับพักบนเขำหวงซำน 1 คืน ***
*** กรรไกร มีดพับ ของมีคม วัตถุไวไฟ ทุกชนิด กรุณำเก็บไว้ ในกระเป๋ำสัมภำระใบใหญ่
โดยกระเป๋ำสัมภำระใบใหญ่ ของทุกท่ ำน จะไปรอล่ วงหน้ ำที่เมืองหังโจว ***
พรุ่งนี ้โปรแกรมเดินขึ ้นเขาเยอะ กรุณาสวมใส่รองเท้ าผ้ าใบ หรื อรองเท้ าที่เดินสบาย สัมภาระต้ องถือด้ วยตนเอง
ท่านสามารถใช้ บริ การเด็กขนกระเป๋ าได้ ค่าใช้ จ่ายกรุณาสอบถามไกด์ท้องถิ่น
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(4) เมืองถุนซี – หมู่บ้ำนหงชุน– อุทยำนเขำหวงซำน นั่งกระเช้ ำไฟฟ้ำ ขึน้ เขำหวงซำน
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
จากนันเดิ
้ นทางไป หมู่บ้ำนหงชุน 宏村 เป็ นหมู่บ้านโบราณที่สบื ทอดกันมาจากสมัยราชวงศ์ซง่ ใต้
และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2000 หมู่บ้านนี ้มีพื ้นที่กว่า
19.1 เฮกตาร์ ตังอยู
้ ห่ า่ งจากเขตภูเขาหวงซาน 35
กิโลเมตร ได้ รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพูก่ นั จีน”
มีประวัติมาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ (ปี ค.ศ.1131) เป็ น
ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของคนในตระกูลวาง หมู่บ้านหงชุนมี
รูปลักษณ์คล้ าย “โค” อย่างน่าทึง่ โดยภาพรวมหมู่บ้าน
คล้ ายภาพ “โค” กาลังนอนเอนกาย แนบชิดอยูร่ ิมธารใส
หน้ าภูเขาใหญ่ โดยมีภเู ขาทางตอนเหนือเป็ น “ศีรษะโค”
ต้ นไม้ ใหญ่เก่าแก่ 2 ต้ นที่ปากทางเข้ าหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ ประดุจ “เขาโค” ตัวหมู่บ้านคือ “ลาตัวโค” สระน ้า
รูปจันทร์ ครึ่งดว
งกลางหมู่บ้านหรื อ “เยว่เจว่า” เปรี ยบได้ กบั “กระเพาะโค” ทะเลสาบหนานหูทางตอนใต้ เปรี ยบเสมือน “ท้ อง
โค” โดยมีลารางเก้ าคุ้งสิบโค้ ง ดุจดัง่ “ลาไส้ โค” ขณะที่สะพานไม้ เก่าทัง้ 4 ทิศของหมู่บ้าน อุปมาหนึง่ “กีบเท้ า
ของเจ้ าโค”
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูอ่ าเภอทานโค่ว เพื่อขึ ้น เขำหวงซำน 黄山 เป็ น 1
ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ ้นชื่อของจีนและมี
ชื่อเสียงไปทัว่ โลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้ เป็ น
มรดกทางธรรมชาติของโลก อยูส่ งู จากระดับน ้าทะเลประ
มาน 3,000 ฟุต มียอดเขามากมายสูงเสียดฟ้าซึง่ มีสถาน ที่ที่
น่าสนใจอยูห่ ลายแห่ง อาทิ เฟยไหลลือ ซึง่ มีหินที่มีความ
มหัศจรรย์ตงอยู
ั ้ บ่ นก้ อนหินอีกก้ อนหนึง่ โดยไม่ร้ ู ที่มาว่ามา
จากไหนเป็ นที่นา่ อัศจรรย์ใจยิ่งนัก
นาท่าน นั่งกระเช้ ำไฟฟ้ำ 云 谷 缆 车 上 山
YUNGU CABLE CAR ขึ ้นสูย่ อดเขาหวงซาน (ขึ ้น
กระเช้ าด้ านหลัง) ระหว่างทางท่านจะได้ เพลิดเพลิน
กับทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลหมอก
ต้ นสน
แปลกเขียวขจี หินที่ดรู ูปทรงไม่เหมือนที่อื่นไม่สามารถหาดูที่ไหนได้ ภเู ขานี ้เป็ นภูเขาที่สวยที่สดุ ของประเทศ
จีน ได้ รับฉายาว่าเป็ นภูเขาฮ่องเต้ มีทงป่
ั ้ าสนโบราณสลับกับป่ าไผ่ทา่ มกลางสายหมอกและแสงตะวันฉาย

วันที่ส่ ี
เช้ า
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นาท่านเที่ยวชม ภูเขำหวงซำน ขุนเขาที่ชาวจีนทังผองต่
้
าง กล่าวขานกันมาแต่โบราณว่า “หำกได้ ชม
ขุนเขำที่หวงซำนแล้ วขุนเขำอื่นในปฐพีภพล้ วนไม่ มีควำมหมำย” ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของมณฑลอันฮุย มี
พื ้นที่ประมาณ 154 ตร.กม. เดิมมีชื่อว่า อีซาน หรื อ ภูเขาดา ต่อมา เปลีย่ นเป็ น “หวงซาน” หรื อ “ภูเขาเหลือง”
ตามพระนามของหวงตี ้ กษัตริ ย์องค์แรกของจีน ที่เชื่อว่าได้ มาฝึ กฝน พละกาลังและชุบตัวอยูบ่ นขุนเขาแห่งนี ้
เสน่ห์ของหวงซาน คือ การเดินเท้ าสัมผัสธรรมชาติที่ดจุ ภาพวาดปลายฝี พกู่ นั จีนชันยอดล้
้
อมรอบตัวท่าน
เดินชมธรรมชาติบริ เวณ ซิงเหลียงไถ ลานเย็นชื่น จะเห็นยอดเขาสือ่ ซิ่งเฟิ ง ยอดเขาเจ้ าแม่ กวนอิม สือโห
วกวนไห่ หินลิงชมทะเล หินโป๋ ยก่ายกินแตงโม ยอดเขาหลังอูฐ เป็ นต้ น แล้ วชมทัศนียภาพยามอาทิตย์
อัสดงที่ซีไห่ อันเป็ นจุดรวมของทะเลหมอก ทะเลหิน ทะเลภูเขา นากุญแจรูปหัวใจคูส่ ลักชื่อไปคล้ องที่โซ่ร์
หน้ าผา เสมือนสัญญาใจว่า เราจะไม่แยกจากกันชัว่ นิรันดร์

ค่า

วันที่ห้ำ
เช้ า

กลางวัน

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บนเขา
 พักบนเขาหวงซาน 西海宾馆 Xi Hai Hotel หรือเทียบเท่ ำ
(5) เขำหวงซำน - นั่งกระเช้ ำไฟฟ้ำ ลง – สถำนนีรถไฟหวงซำน – หังโจว
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมทิวทัศน์อนั สวยงาม บนยอดเขาแห่งนี ้
มีความกว้ างใหญ่มโหฬาร เหมาะเป็ นที่ชมพระอาทิตย์
ขึ ้น ชม ทะเลหมอก ทะเลเมฆ ชมทิวทัศน์ของเขา
เหลียนฮัว (ดอกบัว) เขาเทียนตู้ (สวรรค์) และ เขาหลง
(มังกร) ชม เขาสิงโต ที่ชิงเหลียงไถก้ อนหินที่ยื่นออก
จากภูเขาเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขึ ้นที่สวยงาม
ท่ามกลางทะเลหมอก และหินรูปร่างแปลก
ตา เช่น ลิงมองทะเล ตือโป๊ ยก่ายกินแตงโม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขา
ได้ เวลาสมควรนาท่านโดยสารกระเช้ าลงจากเขา ได้ เวลาอันสมควรนาท่านนัง่ กระเช้ าลงจากเขา
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เดินทางสูส่ ถานีรถไฟหวงซาน เพื่อโดยสำรรถไฟควำมเร็วสูง (200 km/ชั่วโมง) ซึง่ ถือเป็ นรถไฟชินคันเซ็น
เมืองจีนเลยทีเดียว
........ น.
โดยขบวนรถไฟที่ D….. เดินทางสูเ่ มืองหังโจว
........ น.
ถึง เมืองหังโจว รับคณะสูภ่ ตั ตาคาร
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
 พักหังโจว 萧山开元名都大酒店- New Century Grand Hotel Hangzhou ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
วันที่หก
เช้ า
08.55 น.
12.05 น.

(6) หังโจว – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
หลังอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA733
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร
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อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่ 20 ท่ ำนขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ / ท่ ำน ( พัก 2 ท่ ำน/ห้ อง)
39,800 .-บำท

พักเดี่ยวเพิ่ม
5,800.-บำท

ค่ ำบริกำรนีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ปกติ 4 วันทาการ
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม






ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อกรุ๊ ปที่มีกำร
กำรั นตีค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอ
คืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืน
เงินมัดจำ หรือค่ ำทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่ นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
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5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ ก ารของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
14.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดาห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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