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เขตปกครองตนเองมองโกเลีย ...พืน้ ทีร่ าบสู งจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 1,000 เมตร
เขตพืน้ ทีร่ าบสู งกว้ างใหญ่ อนั ดับ 2 ของประเทศจีน เมืองทีม่ ธี รรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงาม
ได้ รับการขนานนามว่ า “ดินแดนแห่ งจักรพรรดิเจงกีสข่ าน ผู้เกรียงไกร”
สามารถท่ องเทีย่ วได้ ตลอดทั้งปี ความสวยงามจะเปลีย่ นไปตามฤดูกาล
 ฤดูใบไม้ ผลิกบั ความงามของทุ่งหญ้ าและฝูงสั ตว์ เลีย้ งสร้ างสี สันได้ อย่ างสวยงามลงตัว
 ฤดูใบไม้ ร่วงกับความงามของใบไม้ เปลีย่ นสี ทลี่ งตัวไม่ แพ้ เมืองไหนๆ
 ฤดูหนาว จากทุ่งหญ้ ากลายเป็ นลานหิมะตัดกับท้ องฟ้ าสี ครามกับอีกความงามทีล่ งตัวสุ ดๆ

นั่งไฟล์ รถไฟความเร็วสู ง 1 เทีย่ ว เครื่ องบินภายในประเทศ 1 เทีย่ วบิน
กาหนดการเดินทาง
วันแรก
22.30 น.

วันที่สอง
01.00 น.
06.40 น.
10.17 น.
13.00 น.

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

( 6 วัน 4 คืน )

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์
สายการบินแอร์ ไชน่ า (CA) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

กรุ งเทพฯ – ปักกิง่ – โฮฮอท (นั่งรถไฟความเร็วสู ง) – วัดต้ าเจา – ถนนโบราณ
เหิ นฟ้าสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980 *บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินแคปปิ ตอล ปั กกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนา
ท่านเดินทางเข้าสู่ สถานีรถไฟความเร็ วสู ง *บริการอาหารเช้ าแบบกล่อง KFC
เดินทางสู่ เมืองฮูเหอฮ่ าวเทอ หรื อ โฮฮอท โดยรถไฟความเร็วสู งขบวนที่ G2411
เดินทางถึงเมืองโฮฮอท เมืองหลวงแห่ งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เดิมชื่อเมือง กุยชุยซึ ง ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
รอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสู งชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียใน เมืองนี้ถูกก่อตั้งโดย อัลตานข่าน
เพื่อให้เป็ นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล เป็ นเมืองที่มีวฒั นธรรมยาวนานและโดดเด่น เป็ นแหล่งอารยธรรม
แหล่ ง ก าเนิ ด วัฒ นธรรมชนเผ่า เร่ ร่ อ นที่ ล่ าสัต ว์ด้ว ยธนู บ นอานม้า ปั จ จุ บ ัน เป็ นศู น ย์ก ลางเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมของเขตนี้ หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า “เมืองหลวงแห่งนม วัว แพะ”
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร *อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ วัดต้ าเจา 大召寺 สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) เป็ นวัดที่ใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรู ปเงิน สู ง 8.2 ฟุต วัดนี้ จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า “วัดพระเงิน”
หน้าองค์พระมีเสาสี ทอง 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็ นรู ปมังกร อันเป็ นสิ่ งที่บอกว่าวัดแห่ งนี้จกั รพรรดิ (คังซี )
เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้ องค์ดาไลลามะที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาในปี ค.ศ. 1586 จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ถนนโบราณไซซ่ าง 塞上老街 ถนนโบราณประจาเมืองโฮฮอท ที่ มีบา้ นเรื อนทรงดั้งเดิม ที่
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นร้านขายของที่ระลึก และของพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงของชาวมองโกล อาทิเช่ น เหล้านมแพะ
ตุก๊ ตาม้า-อูฐ ผลิตภัณฑ์จากผ้าแคชเมียร์ ภาพวาด หวีจากกระดูกสัตว์ และเขาสัตว์ชนิดต่างๆเป็ นต้น อิสระให้
ท่านเดินชมบรรยากาศ หรื อเลือกซื้อสิ นค้าเป็ นของฝากได้ตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร *สุ กมี้ องโก หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ JINJIAR INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ าม
เช้ า

โฮฮอท – ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน – พักเกอร์ หรื อ กระโจม (มีห้องนา้ ในตัว)
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ ทุ่งหญ้ าซี ลามู่เหยิน 希拉穆仁草原 ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชม.
เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่ งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็ น
ทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสี เขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ทุ่งหญ้ามองโกเลีย มีพ้ืนที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่ วน
ของเมืองโฮฮอท ดินแดนแห่งนี้เป็ นเขตปศุสตั ว์ที่มีชื่อเสี ยง เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์มา้ และวัวพันธุ์ดี
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสั มผัสวิถีชีวติ ชนเผ่ าเร่ ร่อน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินในภาษามองโกล หมายถึง น้ าสี เหลือง เป็ น
ทุ่งหญ้าแห่ งแรกของเมืองโฮฮอทที่เปิ ดให้นักท่องเที่ ยวได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกลอย่าง
ใกล้ชิด เที่ยวชมฟาร์ มเอินเหอ สัมผัสการทาปศุสตั ว์อย่างใกล้ชิด ฟรี...กิจกรรมเรียนร้ องเพลงมองโกล ฝึ กทา
ชามองโกล เรี ยนมวยปลา้ หรื อจะสวมชุ ดพื้นเมื องออกไปถ่ ายรู ปเก็บภาพประทับใจเหมือนอยู่ในภาพฝันที่
สวยงาม อิสระให้ท่านชมบรรยากาศท้องทุ่งสี เขียวกับสัตว์เลี้ยงฝูงใหญ่ตดั กับท้องฟ้าสี คราม
*** กิจกรรมขี่ม้า / นั่งรถชมวิว / เยี่ยมชมบ้ านเรื อนชาวบ้ านมองโกล ยังไม่ รวมในค่ า ทัวร์ หากท่ านสนใจ
กรุณาสอบถามค่ าใช้ จ่ายกับไกด์ ท้องถิ่นหรื อหัวหน้ าทัวร์ ***
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร *มื้อพิเศษเนื้อแพะชนเผ่ า พร้ อมชมการแสดงระบาเชิ ญสุ รา และการแสดง
รอบกองไฟ (กรณีหากมีฝนตกจะเปลีย่ นเป็ นโชว์ ด้านในกระโจมแทน)
ที่พกั กระโจมแบบมีห้องนา้ ในตัว **กระโจมมีห้องพักคู่หรื อพักเดี่ยวเท่ านั้น ไม่ สามารถเสริมเตียงได้ ***

กลางวัน

คา่
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วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

ค่า

ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน – กิจกรรมทะเลทราย เนินทรายเสี่ ยงซานวาน (รวมกระเช้ า) – ออร์ ดอส
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เนินทรายเสี่ ยงซาวาน 响沙湾 ตั้งอยูใ่ นเขตทะเลทรายาคู่ปู้ฉี่ เป็ นทะเลทรายขนาดใหญ่
อันดับ 7 ของประเทศจีน เนินทรายบริ เวณนี้มีความสู งประมาณ 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80เปอร์เซนต์
มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพอากาศอยูต่ ลอดเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
นาท่านนั่งกระเช้ า เพื่อขึ้นไปบนเนินทรายสะดวก จากนั้นเชิญท่านอิสระกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ขี่อูฐ
ท่องทะเลทราย , นัง่ รถ 4WD , เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ ยงซา เป็ นต้น
( ไม่ รวมค่ ารองเท้ ากันทราย และไม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่ างๆ โปรดสอบถาม!!! )

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ ดอส 鄂尔多斯 หรื ออีกชื่ อคือ เอ๋ อเออตัวซื อ หนึ่ งในเมืองที่
ถือว่าร่ ารวยที่สุดของจีน เป็ นเมืองผลิตผลิตภัณฑ์ และศูนย์กลางกิจการแคชเมียร์แห่ งใหญ่ของโลก ตั้งอยูภ่ าค
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางทิศใต้ติดกับกาแพงเมืองจีนโบราณ มีพ้ืนที่ติดต่อ
กับมณฑลซานซี และเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุ ยหนิ งเซี่ ย ประชากรหลักคือชนเผ่ามองโกล เมืองออร์ ดอส
เป็ นอีกเมืองที่มีประวัติยาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์โบราณเก่าแก่อีก ตัวเมืองตั้งอยูบ่ ริ เวณโค้ง
น้ าเออร์ดอส ล้อมรับโดยแม่น้ าฮวงโห ตัวเมืองจึงมีความชุ่มชื่น อีกทั้งยังเอื้อต่อการเกษตรอีกด้วย
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ SHUANGMAN INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*
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วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

ออร์ ดอส – สุ สานเจงกีสข่ านเขตเมืองใหม่ คงั ปาสื อ – วัดม่ ายไตเจา – โฮฮอท
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สุ สานเจงกีสข่ าน 成吉思汗陵 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) สุ สานมหาบุรุษ
แห่ งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เขตสุ สานกว้างใหญ่ต้ งั อยู่บนเนื้ อที่ 1,500 ตารางกิ โลเมตร ณ
สุ สานแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั หอระลึกเจงกีสข่าน รู ปทรงแปดเหลี่ยมสู ง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบมองโกล ประดับกระจกสี เหลืองและสี น้ าเงิน ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และจัดแสดงชีวประวัติของ
ท่านไว้ดว้ ย จากนั้นนาท่านชมเขตเมืองใหม่ คงั ปาสื อ 康巴什建筑群 ที่ได้ออกแบบการก่อสร้างให้มี
ความทันสมัย เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนทาเหมืองถ่ายหิ น แร่ ธาตุหา
ยาก และขุดก๊าชในเมืองแห่งนี้ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับเมืองโฮฮอท ระหว่างทางแวะผ่านเมืองเปาโถว แวะเยี่ยมชม วัดม่ ายไตเจา 美岱召
เดิมชื่อวัดโซว่หลิง สร้างขึ้นในปี 1575 โดยผูน้ าของชนเผ่ามองโกลในจีนโบราณรวมถึงเจงกีสข่านรุ่ นที่
17 เป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางที่สาคัญที่สุดสาหรับการแพร่ กระจายพุทธศาสนาในทิเบตและมองโกเลีย พระธาตุ
วัฒนธรรมแห่ งชาติที่สาคัญถูกสร้างขึ้นสมัยกลางราชวงศ์หมิง ด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประการคือการเผยแพร่
ศาสนาพุทธ ที่ประทับของกษัตริ ย ์ และป้ องกันการรุ กรานจากศัตรู อีกด้วย มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรั บ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ของมองโกเลียเกี่ยวกับศาสนาสถาปั ตยกรรมและศิลปะในสมัยราชวงศ์หมิง ภายใน
วัดมีกาแพงล้อมรอบด้วยภาพวาดพระพุทธศาสนาที่สวยงามภาพชาวมองโกเลียในเครื่ องแต่งกายแบบดั้งเดิม
ภาพของ พระศากยมุนี ภาพของชนชั้นสู งชาวมองโกเลียที่บูชาพระพุทธศาสนา รวมถึงภาพของกษัตริ ยอ์ าลา
ตันฮานและพระราชินี สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองโฮฮอท
ค่า รับประทานอาหารคา่ ทีภ่ ัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ JINJIAR INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*
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วันทีห่ ้ า
เช้ า
07.30 น.
08.50 น.
กลางวัน

19.35 น.
23.40 น.

โฮฮอท – ปักกิง่ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้าแบบกล่อง นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางกลับสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA1102
เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อย นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองปักกิ่ง
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองปักกิ่ง เพื่อเป็ นของฝาก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CA979 *บริการอาหารและเครื่ องดื่ม
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่ าบริการ ทัวร์ ไม่ เข้ าร้ าน !!! ราคาพิเศษ !!!
กาหนดการเดินทาง
19-24 พฤษภาคม 2563
วันที่ 3-8 , 9-14 , 16-21 มิถุนายน 2563

ผู้ใหญ่ *ไม่ มีราคาเด็ก*

พักเดีย่ ว

29,999

4,500.-

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ านใดที่มีพาสปอร์ ต 2 เล่ มหรื อเปลีย่ นพาสปอร์ ตเล่ มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีที่เดินทางไม่ ได้ ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่ อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละก่ อนการเดินทาง
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด และตัว๋ ภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน
- ค่ารถไฟความเร็ วสู งปักกิ่ง-โฮฮอท (ที่นงั่ ชั้น 2 )
- ค่าโรงแรมที่พกั ตามในรายการระบุหรื อเทียบเท่า
- ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีน้ ามัน และภาษีประกันภัยสายการบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

รหัสทัวร์ : THP14-CA-MN-19MAY-16JUN20
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋า ท่ านละ 23 กิโลกรัม/ ท่ าน สายการบินกาหนดให้ โหลดกระเป๋าใต้ ท้องเครื่ องได้ เพียง
1 ใบเท่ านั้นกรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่ านละ 1,650 บาท จ่ ายพร้ อมค่ าทัวร์
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่ านละ 300 หยวน ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ไทยขึน้ อยู่กับความ
พอใจของท่ าน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- มัดจาท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ภายใน 2 วันหลังทาการจอง
- ชาระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้น

1.

-

@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่ งเอกสารก่อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
กรุ ณ าแสกนหน้าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอี เ มลล์ห รื อไลน์ เพื่อความคมชัด ของหน้า
พาสปอร์ต
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน ในกรณีเมืองจีนยกเลิกการทาวีซ่ากรุ๊ปชั่วคราว
พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังสี ขาวเปิ ดหน้าผากเปิ ดใบหู/ไม่สวมเครื่ องประดับ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั +เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ยื่นวีซ่าจีน 4 วันทาการ เพิม่ ค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 1,000 บาท
ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,500 บาท
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หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่าง
การเดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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