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NT600
ทวัรป่์าหหูยาง ตน้ไมโ้บราณ 3,000 ปี 6 วัน 4 คนื (MU) [ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล]
ทัวรจ์างเย่-ตนุหวง จนี , 6 วัน 4 คนื ,

JIAYUGUAN HOTEL  , TIAN FU HOTEL  , RUILING INTERN HOTEL

เมอืงหลนัโจว - กําแพงเมอืงจนี ดา่นเจยียกีวน - เมอืงเออ๋จนี่าฉี
ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ ป่าหหูยางโบราณ 3,000 ปี

เมอืงเจยียกีวน - นงัรถไฟความเร็ว - ทะเลสาบจูเหยยีน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

23.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไซนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน์
(MU) โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้ับทา่น

วนัท ี2
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- เมอืงหลนัโจว - นงัรถไฟสูเ่มอืงเจยียกีวน - กําแพงเมอืงจนี ดา่นเจยียกีวน

02.00 น.



ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลนัโจว โดย สายการบนิไซนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีMU270

06.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงหลนัโจว หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

นําทา่นดนิทางสู ่เมอืงหลนัโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซูถ่อืเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุอันดับสอง
โดยเป็นรองก็แคเ่พยีงเมอืงซอีานแหง่มณฑลสา่นซเีทา่นัน เมอืงหลานโจวมปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานเชน่เดยีวกันมณฑลกานซู่
โดยนับแตอ่ดตีกาล เสน้ทางสายไหม อันเป็นเสน้ทางคา้ขายระหวา่งจนีกับทวปียุโรป แอฟรกิาก็มเีสน้หนงึทผีา่นเมอืงหลานโจวแหง่นี
โดยวา่กันวา่เมอืครังท ีพระเสวยีนจัง (พระถังซําจัง) เดนิทางไปอัญเชญิพระไตรปิฎกทปีระเทศอนิเดยี
ทา่นก็ตอ้งธดุงคผ์า่นดนิแดนทกีลายเป็นเมอืงหลานโจวในปัจจบัุนนีเชน่กัน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็ว D2711 (09.32 - 15.20 น.) เพอืนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยียกีวน (Jiayuguan)
(ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ

บา่ย
เดนิทางถงึ เมอืงเจยียกีวน (Jiayuguan) คอืเมอืงทอียู่ในมณฑลกานซ ู(Gansu) เป็นทตัีงของป้อมปราการของกําแพงเมอืงจนีทางดา้นทศิ
เป็นจดุแรกทเีรมิทําการกอ่สรา้งกําแพงเมอืงจนีในสมัยราชวงศห์มงิหรือเมอืราวปี ค.ศ. 1368
ดา่นเจยียีกวนจงึเหมอืนเป็นเสน้ทางเปิดออกสูเ่สน้ทางสายไหมทนัีกเดนิทาง จะตอ้งผา่นเขา้ออกกันในเวลานัน

นําทา่นชม กําแพงเมอืงจนี ดา่นเจยียกีวน กําแพงเมอืงจนีดา่นเจยียีกวน เป็นดา่นปราการทสํีาคัญของเสน้ทางสายไหม
ถอืเป็นซุม้ประตดูา่นสดุทา้ยของกําแพงเมอืงจนีดา่นตะวันตก ประกอบดว้ยกําแพง ซุม้ประต ูกําแพงเมอืง ดา่นปราการ
ซงึสรา้งดว้ยวัตถุดบิทมีอียู่ในทอ้งถนิ ทําดว้ยดนิเหนียวและทรายทหีาไดง้า่ย โดยการนําดนิมาคัว กับเมล็ดพชืและผสมปนูขาว,ขา้วเหนียว, น ้าํตาล
ฯลฯ มาตําอัดแน่นเป็นชนั  ๆจนเป็นกําแพงททีนทานแข็งแรง เนืองจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมทพัีก พรอ้มพักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
JIAYUGUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ เมอืงเจยียีกวน

วนัท ี3
เมอืงเจยียกีวน - เมอืงเออ๋จนีา่ฉ ี- ป่าหหูยาง ทกีลายเป็นฟอสซลิไม ้(เฮยสุย่ กวา้ยซูห่ลนิ)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเออ๋จนีา่ฉ ี(Ejina Qi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช.ม.) เมอืงเอ๋อจน่ีาฉี (Ejina Qi) มณฑลกานซู่
ซงึอยู่ดา้นตะวันตกของมองโกเลยีใน ตังอยู่ในทะเลทรายโกบแีละพรมแดนตดิกับมองโกเลยี นับตังแตก่ารปฏริูปเศรษฐกจิของจนีในชว่งปี 1980
เมอืงนีก็ไดพั้ฒนาเศรษฐกจิของประเทศอย่างรวดเร็ว โดยตน้ศตวรรษท ี21 มันไดก้ลายเป็นหนงึในมณฑลเตบิโตเร็วทสีดุในประเทศ ทวัีดโดย
GDP การเตบิโตสว่นใหญ่มาจากศนูยเ์ปิดตัวดาวเทยีม Jiuquan ในบรเิวณใกลเ้คยีงและการกอ่สรา้งทางรถไฟ
ซงึในอนาคตจะสรา้งทางเหนือระหวา่งเสน้ทาง Inner Mongolia และ Xinjiang

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางไปชม ป่าหหูยาง ทกีลายเป็นฟอสซลิไม ้(เฮยสุย่ กวา้ยซูห่ลนิ) ซงึชว่งเวลาทสีวยทสีดุจะเป็นเวลาเย็นๆจนถงึพลบค่าํ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
TIAN FU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่



วนัท ี4
เมอืงเออ๋จนีา่ฉ ี- ทะเลสาบจเูหยยีน - ป่าหหูยางโบราณ 3,000 ปี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นชม ทะเลสาบจเูหยยีน (Juyan Lake) เป็นทะเลสาบในทะเลทรายโกบ ีตังอยู่ทางตะวันตกของมองโกเลยีใน
ใกลช้ายแดนกับมองโกเลยี มพีนืทปีระมาณ 267 ตารางกโิลเมตร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมความงามของ ป่าหหูยางโบราณ 3,000 ปี ป่าตน้หหูยางโบราณ 3,000 ปี (Euphrates Poplar) ท ีเอ๋อจนิ (Ejin) หรือ เอ๋อจนีา ฉี (Ejina
Qi) เมอืงเล็กๆทตัีงอยู่ทางตะวันตกสดุของเขตปกครองมองโกเลยีใน (Inner Mongolia Autonomous Region)
นับเป็นอกีหนงึป่าประหลาดทมีคีวามสวยงามดังภาพเขยีน
โดยเฉพาะสขีองใบไมท้พีรอ้มใจกันเปลยีนเป็นสเีหลอืงทองอร่ามนันสรา้งความตนืตาตนืใจใหก้ับผูม้าเยือนไดเ้ป็นอย่างมาก (ฤดใูบไมเ้ปลยีนสี
จะเป็นชว่งเดอืนกันยายนถงึเดอืนตลุาคมของทกุปี)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
TIAN FU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงเออ๋จนีา่ฉ ี- เมอืงเจยียกีวน - นงัรถไฟความเร็ว - เมอืงหลนัโจว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยียกีวน (Jiayuguan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช.ม.)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็ว D2746 ( 18.28 - 23.52 น. ) เพอืนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลนัโจว (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บนรถไฟ

ทพีกั
RUILING INTERN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิหลนัโจว - สนามบนิคณุหมงิ (แวะเปลยีนเครอืง) - สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นสู ่สนามบนิเมอืงหลนัโจว

07.30-09.45 น.
เดนิทางออกจาก เมอืงหลนัโจว โดย สายการบนิไซนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์(MU) เทยีวบนิท ีMU224 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิเมอืงคณุหมงิ
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ

13.20 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิเมอืงคณุหมงิ สู ่สนามบนิสวุรรณภมูิ



16.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์างเย-่ตุนหวง จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี26 สงิหาคม 2562 เวลา 09:27 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์างเย-่ตุนหวง จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่จนีสาํหรบันักท่องเทยีวคนไทย

• ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• พเิศษ :: มชีา่งภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล

• ของแถม :: หมวกแกป๊

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 23 กโิลกรบัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบั ทา่นละ 300 หยวน / ทรปิ

เงอืนไขการจองและการสํารองทนัีง

• วางเงนิมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 10,000 บาท หรอื 50% ของราคาเต็ม

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน

• หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน ตอ้งชําระเตม็จํานวน 100%

• หากไมช่ําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน ถอืวา่สละสทิธ ิและไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจําคนืได ้

การยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-6 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

เงอืนไขการเดนิทาง

• โปรแกรมและราคาสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัเครอืงบนิและคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่
• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่
หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอนืใด

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ แตม่กีารยนืวซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอนืใด บรษัิทฯ
จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทจี่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตวัเครอืงบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบชําระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตวั + คา่ตวัเครอืงบนิใหมท่ังหมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนันๆ + สว่นตา่งของภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิ /
ตวั 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอนืๆ เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้ (คา่ตวัเครอืงบนิของผูท้ไีมเ่ดนิทางทอีอกตวัไปแลว้
แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้งึอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน)

• คณะทัวรค์รบ 10 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ
หรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธการเขา้ หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศ
ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ
ทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

หมายเหตุ

• จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ ่10 ท่านขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ



เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

เงอืนไขเพมิเตมิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน มฉิะนันบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน
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