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กําหนดการเดินทาง
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

เที่ยง

วันที่ 22-26 ก.ย. 60 // 15-19 ต.ค. ** 23-27 ต.ค.
วันที่ 4-8, 24-28 พ.ย., 15-19 ธ.ค. // 8-12 ธ.ค. 60 ** ( 5 วัน 4 คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – รถไฟความเร็วสู ง – อีช๋ าง – ถนนคนเดินอีช๋ าง – เรื อสํ าราญ PRESIDENT CRUISE No.7
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหิ นฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่ อง)
ถึง มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมือง
ในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง โดยรถไฟความเร็ วสู ง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของ
มณฑลหูเป่ ยและอยูป่ ากช่องแคบซี หลิงเสี ยของแม่น้ าํ แยงซี เกียงทางทิศตะวันออก อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ ถนนคนเดินอี๋
ชาง
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เช้ า

เทีย่ ง
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คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
คํา่
วันทีส่ ี่
เช้ า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านลงเรื อสําราญ PRESIDENT CRUISE No.7 เพื่อเริ่ มต้นแห่ งการล่อง
แม่น้ าํ แยงซีเกียง ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องฟิ ตเนส บาร์ ร้านเสริ มสวย ห้องนวด
ฝ่ าเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้พกั ผ่อนและชมทัศนียภ์ าพอันงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ าํ แยงซีเกียง ^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^
ล่ องแม่ นํ้าแยงซีเกียง – ช่ องแคบซีหลิงเสี ย – อิสระบนเรื อ หรื อ เลือกซื้ อออฟชั่ น ชมเขื่อนซานเสี ยต้ าป้ า – งานเลีย้ ง
ต้ อนรับ
บริการอาหารเช้ าบนเรื อ โดยเรื อจะล่องแล่นสู่ ช่ องแคบซีหลิงเสี ย ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่
น้อยในแม่น้ าํ แยงซี เกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซี หลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอตั ราความ
เสี่ ยงสู งที่สุดในการแล่นเรื อ เนื่องจากมีท้ งั หิ นแก่งและหิ นโสโครกที่นบั ไม่ถว้ น และผุดโผล่อยูต่ ามนํ้า
บริการอาหารกลางวันบนเรื อ บุฟเฟต์ นานาชาติ อิสระพักผ่ อนบนเรื อกับสิ่ งอํานวยความสะดวกบนเรื อ ไม่ ว่าจะเป็ นห้ องฟิ ต
เนส ห้ องนวดและสปา Coffee Shop เป็ นต้ น หรื อสามารถซื้อออฟชั่นบนเรื อได้
ชม เขื่อนยักษ์ ที่อลังการใหญ่ ที่สุดในโลก ซันเสี ยต้ าป้ า เมื่อสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 2009 จะครองตําแหน่ งเขื่อนที่ใหญ่ ที่สุดใน
โลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สู ง 185 เมตร สามารถเก็บกักนํ้าได้ 39.3 ล้านลู กบาศก์เมตร แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน 2
ส่ วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1ส่ วนกลางสําหรับระบายนํ้าอีก 2 ส่ วนเป็ นประตูสาํ หรับเรื อผ่าน ส่ วนที่หนึ่งสําหรับเรื อที่มี
ระวางขับนํ้า 3000-10,000 ตัน และอีกส่ วนสําหรับเรื อที่มีระวางขับนํ้าได้นอ้ ยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายนํ้าของเขื่อนยาว
483 เมตร มีประตูให้เรื อผ่าน 5 ลําดับชั้น เขื่อนนี้ ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริ กเตอร์ นอกจาก
ประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ แล้ว ยัง ช่ ว ยป้ อ งกัน นํ้า ท่ ว มหลากสองฝากฝั่ ง แม่ น้ ํา แยงซี เ กี ย งและสามารเก็บ กัก นํ้า เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าส่ งให้พ้นื ที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน
บริ การอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ โดยงานเลี้ยงรับรองจากเรื ออย่างอบอุ่นพร้ อมกับการแนะนําโปรแกรมวันรุ่ งขึ้น
จากนั้นเชิญท่านสนุกกับการจัดงานสังสรรค์ปาร์ต้ ี ท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงแสงสี เสี ยงบนเรื อ
^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^
ช่ องแคบอูเสี ย – ช่ องแคบชู ถงั เสี ย – อิสระบนเรื อ หรื อ เลือกซื้อออฟชั่น
บริ การอาหารเช้ าบนเรื อ จากนั้นเรื อจะแล่น ผ่ านช่ องแคบอูเสี ย มีความยาว 44 ก.ม. ซึ่ งเป็ นช่ องแคบใหญ่อนั ดับหนึ่ งใน
บรรดา 3 ช่ องแคบของแม่น้ าํ แยงซี เกี ยง ช่ องแคบนี้ เนื่ องจากอยู่ในอาณาบริ เวณภูเขาหวูซันจึ งมีทศั นี ยภาพที่โดดเด่นเป็ น
พิเศษ โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหิ นผาที่มีลกั ษณะเหมือนหิ นวางเรี ยงรายซ้อนกันเป็ นชั้นอย่างมีระเบียบ ซึ่ งมียอดเขา 12 ลูก
ตั้งเด่นตระหง่านสองฟากฝั่ง เปรี ยบเสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามของแม่น้ าํ แยงซี เกียง ชมบรรยากาศระหว่างเรื อ
จะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ของ ช่ องแคบชู ถังเสี ย ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 ก.ม.เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่
สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้พอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่าประตูขยุ เหมิน กระแสนํ้าจะ
เชี่ยวกรากมาก เรื อสําราญต้องฝ่ าด่านอันแข็งแกร่ งนี้ ไปด้วยความทรนง (เปรี ยบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชี วิตแล้ว
ต้องอย่าท้อถอยหรื อยอมแพ้ที่จะฝ่ าฟันไปให้พน้
บริการอาหารกลางวันบนเรื อ บุฟเฟต์ นานาชาติ อิสระพักผ่ อนบนเรื อกับสิ่ งอํานวยความสะดวกบนเรื อ ไม่ ว่าจะเป็ นห้ องฟิ ต
เนส ห้ องนวดและสปา Coffee Shop เป็ นต้ น หรื อสามารถซื้อออฟชั่นบนเรื อได้
บริการอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
เจดีย์สือเป่ าไจ้ – อิสระบนเรื อ หรื อ เลือกซื้อออฟชั่น – งานเลีย้ งอําลา
บริ การอาหารเช้ า บนเรื อ นําท่าน จากนั้นนําท่านเดิ นทางขึ้นจากเรื อ ชม วัดสื อเป่ าไจ้ ตั้งอยู่บนหน้าผาทางทิศเหนื อของ
แม่น้ าํ แยงซี เกียงในนครฉงชิ่ง สันนิษฐานว่าวัดสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงโดยเป็ นวัดพุทธที่มีลกั ษณะผสมของ
ลัทธิ เต๋ าเข้าไป ปั จจุบนั ตัววัดตั้งอยูใ่ นวงล้อมของเขื่อนขนาดเล็กโดยมีทางเข้าวัดเชื่อมมาจากอีกด้านหนึ่ ง สัญลักษณ์สาํ คัญ
ของวัดที่มองเห็นมาแต่ไกลก็คือเจดียโ์ บราณสู ง 12 ชั้น โดยด้านหนึ่งของเจดียย์ ดึ ติดกับหน้าผาได้อย่างแนบสนิ ท ภายในมี
บันไดซิ กแซกให้เดิ นขึ้ นไปด้านบนได้ซ่ ึ งจากด้านบนนี้ สามารถมองเห็ นทิ วทัศน์รอบๆวัดได้ไกลสุ ดลู กหู ลูกตาทั้งวิว
ธรรมชาติและส่ วนที่เป็ นอาคารบ้านเรื อน เดิมทีวดั สื อเป่ าไจ้ต้ งั อยูต่ ิดกับหน้าผาโล่งๆซึ่ งสามารถล่องเรื อเข้าไปใกล้ๆได้ แต่
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เทีย่ ง
คํา่
วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

18.50 น.
20.05 น.

ผลกระทบจากการก่อสร้ างเขื่อนซานเสี ยทําให้ระดับนํ้าบริ เวณรอบๆสู งขึ้นและจะไปทําลายโครงสร้ างทั้งหมดของวัด
ทางการจีนจึงได้สร้างเขื่อนเล็กๆล้อมรอบวัดเอาไว้เพื่อเป็ นเกราะป้ องกันไม่ให้วดั ได้รับความเสี ยหายม้ว่าโครงสร้างของ
วัดสื อเป่ าไจ้ท้ งั หมดเป็ นไม้ที่เจาะเข้าไปจนติดหน้าผาแต่ก็สามารถผ่านช่วงเวลานับร้อยๆปี มาได้ การก่อสร้างนั้นทําโดยไม่
มีตะปูแม้แต่ตวั เดียวซึ่ งนับเป็ นอีกหนึ่ งภูมิปัญญาของชาวจีนที่ใช้เทคนิ คในการขัดและสลักไม้เข้าด้วยกันจนกลายมาเป็ น
มรดกแห่งภูมิปัญญาที่ล้ าํ ค่ามาจนถึงปัจจุบนั
บริการอาหารกลางวันบนเรื อ บุฟเฟต์ นานาชาติ อิสระพักผ่ อนบนเรื อกับสิ่ งอํานวยความสะดวกบนเรื อ ไม่ ว่าจะเป็ นห้ องฟิ ต
เนส ห้ องนวดและสปา Coffee Shop เป็ นต้ น หรื อสามารถซื้อออฟชั่นบนเรื อได้
บริการอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารบนเรื อ บุฟเฟต์ นานาชาติ พร้อมร่ วมงานเลี้ยงอําลาจากทางเรื อ
^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^
ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม (ด้ านนอก) – หงหย้ าต้ ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารชิ่ง นําท่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้ าหลี่ถัง) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่ ง
กองทัพคอมมิวนิ สต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสําเร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรง
ละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ “หงหยาต้ ง” คอมเพล็กซ์ในรู ปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่
ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็ นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้ง
ยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สาํ คัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วยสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิน สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

รายการท่ องเที่ยวนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทั้งนีถ้ ือเป็ นเอกสิ ทธิ์ของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มรี าคาเด็ก ** ไม่ แจกกระเป๋า ***
วันเดินทาง
22-26 ก.ย. 60 // 15-19 ต.ค. 60 4-8, 24-28
พ.ย. // 15-19 ธ.ค. 60
23-27 ต.ค., 8-12 ธ.ค. 60

ผูใ้ หญ่ และเด็กพักมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

22,999.-

9,000.-

23,999.-

9,000.-

*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง ***
เนื่ อ งจากเป็ นราคาพิเ ศษ เมื่ อ ท่ า นเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ า นตามคณะท่ อ งเที่ ย วตามรายการ ซึ่ ง อาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชํ าระเงิน
เพิม่ 1,500 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วและร้ านค้ าต่ างๆ
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ 10 หยวนต่ อคนต่ อวัน, คนขับรถท้ องถิน่ 10 หยวนต่ อคนต่ อวัน, หัวหน้ าทัวร์ 10 หยวนต่ อคนต่ อวัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่ งเอกสารก่อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ถ่ ายแบบชัดเจน
2. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีทที่ ่ านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ ทนั

ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทํา
เรื่ องขอคืนค่ าตั๋วหรื อขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะ
หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.
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4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่ งเอกสารก่อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
3. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
4. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์ เพื่อ
ความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
5. กรณีทที่ ่ านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีทที่ ่ านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ ทนั

ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ ทเหมาลํา เมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกทีม่ ีความแปรปรวน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนออกตัว๋

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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ตัวอย่ างสํ าเนาหนังสื อเดินทาง

