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** จางเจียเจีย้ แกรนด์แคนย่อน  เทยีนเหมินซาน ขึน้กระเช้าลอยฟ้า เดนิสะพานกระจกวัดใจ** 

*** พักโรงแรมระดับ  *** 
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วัน รายการเดนิทาง อาหาร 
DAY 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  –  เมืองฉือล่ี X X D 

DAY 2 ศนูย์นวดโบราณจีน – แกรนด์แคนยอ่นจางเจียเจีย้ – สะพานกระจกท่ียาวท่ีสดุในโลก B L D 

DAY 3 ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน (ขึน้ลงกระเช้าท่ียาวท่ีสดุในโลก) – ประตสูวรรค์ - 
ไฮไลท์ วดัใจ กล้า กบัทางเดินหน้าผากระจก – ฉางซา 

B L D 

DAY 4 ฉางซา – ร้านยางพารา - ถนนคนเดนิหวงซิงลู ่- สนามบนิ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) B L X 

 
*** รายระเอียดวันเดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2559 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  –  เมืองฉือล่ี 
14.00 คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินดอนนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชัน้  4   ประตู

ทางเข้าที่ 3 - 4   เคาน์เตอร์  D (ระหว่างประเทศ สายการบินสายการบินไทยสไมล์ (THAISMILE) 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก ในการเช็ดช่ือและตดิแท็กกระเป๋า 

16.20  ออกเดินทางสู ่เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินท่ี WE616 Full service บริการ

อาหารวา่ง และเคร่ือง บนเคร่ือง (ใชเ่วลาเดนิทาง 3 ชม. ถึงสนามบนิฉางซา) 

20.20      เดินทางถึงเมืองฉางซา (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง ทิศเหนือติด

ทะเลสาบตงถิง ทางตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพืน้ท่ี

ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของ

มณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3 ,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้าน

การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและวีซา่หน้าดา่น Visa on arrival 

และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้น าทกุทา่นสูเ่มืองฉือล่ีเพ่ือเข้าท่ีพกั พร้อมอาหารค ่าบนรถ 

หมายเหตุ *** ในระหว่างเดินทางจากตัวเมืองฉางซาไปยัง อุทยานจางเจียเจีย้ มณฑลหูหนาน ใช้เวลา

เดนิทาง 3 ชม. ซึ่งระยะเวลาถงึท่ีพักค่อนข้างดกึมากขออนุญาตแจ้งลูกค้าล่วงหน้าค่ะ *** 

ที่พัก  น าคณะเข้าสู่ที่พัก  Cili Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว www.tianzihotel.com 
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วันที่สอง ศนูย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน – แกรนด์แคนยอ่นจางเจียเจีย้ – สะพานกระจกท่ียาวท่ีสดุในโลก 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความ
เม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ า้ใคร เป่าพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวั
หิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้านจีน   

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเท่ียวชม จางเจียเจีย้แกรนด์แคนยอน เป็นท่ีเท่ียวท่ีเปิดใหม่ของเมืองจางเจียเจีย้ มี หรือ

อีกช่ือหนึ่งว่า หบุเขาลัว่ฉวน (LUANQUANXIA) เพราะมีล าธารหลายสายไหลมาจากหลาย ๆ ทิศทางของ

หุบเขา ระหว่างเดินอยู่ในหุบเขาท่านจะได้เห็นความอลงัการของหุบเขา ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงาม ท่ี

ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร จากนัน้น าท่านชม ถ า้โจร น า้ตกผีเสือ้ ท่ีมีผีเสือ้บินอยู่รอบๆ ให้

ทา่นได้อิสระกบัการบนัทกึถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติท่ีสวยสดงดงามได้อยา่งเตม็ท่ี จากนัน้น าทา่นชม 

สะพานแก้วข้ามเขาท่ียาวท่ีสดุในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจีย้ เดนิทางชม SKY WALK 

แหง่ใหมล่า่สดุ ด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สงูถึง 300 เมตร วดัใจกนัด้วยทางเดินทางกระจก

คริสตลั (ไม่รวมคา่เดินกระจก 160 หยวน เน่ืองจากทางเดินกระจกสถานท่ีจริงอาจจะมีบางท่านไม่เดินได้ 

ท่านใดสนใจสามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพ่ือซือ้บตัร) และใจกลางสะพานจะมี BUNGEE JUMPING ท่ี

ท่านสามารถทดสอบความกล้าได้ (ไม่รวมค่าเล่น)  จากนัน้น าท่านลงลิฟท์ เพ่ือล่องเรือข้ามแม่น า้ 

 **หากลูกค้าไม่ต้องการเดนิสะพานกระจก สามารถลงไปถ่ายรูปเก็บบรรยาย และกลับมาท่ีรถเพ่ือ

ไปเจอคณะท่ีท่าเรือ ** 

หมายเหตุ…เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภยัอย่างสงู

จากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้นกัท่องเท่ียวเข้าชม ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนสถานท่ีเท่ียวอ่ืน

ทดแทน แล้วแตค่วามเหมาะสม 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก  น าคณะเข้าสู่ที่พัก EMPEROR HOTEL หรือ JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า4ดาว www.tianzihotel.com 
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วนัท่ีสาม   ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน (ขึน้ลงกระเช้าท่ียาวท่ีสดุในโลก) – ประตสูวรรค์ - ไฮไลท์ วดั
ใจ กล้า กบัทางเดนิหน้าผากระจก – ฉางซา 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

จากนัน้พาทกุท่านิ ชมหยกจีน ของล า้คา่ท่ีขึน้ช่ือ ซึ่งชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ สญัลกัษณ์ของความดี

งาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสญัลกัษณ์แห่งปัญญา 

ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เช่ือกนัว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่

ความสขุ ความเจริญรุ่งเรือง ร ่ารวยและมีโชค รวมถึงท าให้อายยืุนอีกด้วย น าท่านแวะชมผลิตภณัฑ์ขึน้ช่ือ

ของจีนภายใน ร้านผ้าไหม ผลิตภัณฑท์ ท่ีท าาจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ไหมผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธิการน า

เส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทัง้ใช้เคร่ืองจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพ่ือมาทาไ ส้นวมผ้าหม่อม ไหม 

เหมาะกบัการซือ้เป็นของฝากและใช้เอง 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่จางเจียเจีย้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจีย

เจีย้เพียง 6 กิโลเมตรเท่านัน้ เขาเหมินซานตัง้อยู่ในมณฑลหูหนาน ซ่ืงในอดีตเทือกเขาแห่งนีถู้กเรียกว่า

ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน และในตอ่มาจงึเปล่ียนช่ือเป็น เขาเทียนเหมินซานน าท่านขึน้สู่เขา

โดยน่ังรถอุทยานท้าความตื่นเต้นกับเส้นทางถนนล าไส้ 99 โค้งที่ชมวิวที่สวยงาม จากนัน้เดินทาง

ตอ่ไปให้ถึงถ า้เทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ า้ประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาท่ีสวยของจีน เป็นภูเขา

ลือช่ือแหง่แรกท่ีได้บนัทึกไว้ใน จดหมายเหตปุระวตัิศาสตร์ของเมืองจางเจียเจีย้ สาเหตท่ีุเรียกว่าเทียนเหมิน

ซานเพราะว่าภูเขาแห่งนีไ้ด้เกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ า้หรือถ า้ประตูสวรรค์เทียนเห

มินซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีมีความงดงามท่ีสดุในประเทศจีน ประตนีูมี้ความสงู 131.5 เมตร ความ

กว้าง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร หากทา่นต้องการขึน้ถึงจดุสงูสดุของยอดเทียนเหมินซาน ทา่นต้องเดินขึน้

บนัไดอีก 999 ขัน้ เพ่ือท่ีจะได้เห็นชอ่งเขาประตสูวรรค์และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยดัง่สวรรค์จากช่องเขานี ้(สามารถ

ขึน้บนัไดเล่ือนไปด้านบนได้) จากนัน้น าทา่นเดินชมธรรมชาตพิร้อมกบั ไฮไลท์ ท้าความเสียว

ของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทกุอย่างท่ีอยู่

ภายใต้ทางเดินกระจกทัง้หมด ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสงูชนัความกว้างของ สะพานกระจก วดั
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จากขอบผาได้ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัทอ่งเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงาม

บน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานว่า

นา่จะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วาม

ใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!! จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู ่เมืองฉางซาซึ่งมีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม

ยาวนานกว่า 3,000 ปี จากนัน้พาทกุท่าน  ลงกระเช้า (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 

40 นาที) ให้ทา่นได้ชมความงามของภเูขานบัร้อยยอดท่ีสงูเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึน้เขาท่ีมีโค้งถึง 99 โค้ง

บนกระเช้า  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 

     น าคณะเข้าสู่ที่พกั LANTIANH หรือเทียบเท่า(4ดาว)  www.hf-ht.com 

   

 
 

วนัท่ีส่ี       ฉางซา – ร้านยางพารา - ถนนคนเดนิหวงซิงลู ่- สนามบนิ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

น าทกุทา่นเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ ร้านยางพารา แปรรูปทางการเกษตรและอตุสาหกรรมจากยางพารา จากนัน้

น าทา่นเดนิทางสูฉ่างซา ศนูย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน (ใช้เวลาเดนิทาง 4 ชม.) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้น าทกุทา่น อิสระช้อปปิง้ท่ี ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ แหลง่รวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองฉางซา มี

สินค้าหลากชนิดให้ทา่นเลือกสรร ทัง้สินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย กระเป๋า รองเท้า เป็น

ต้น เพ่ือให้ทา่นได้ซือ้ของได้ตามอธัยาศยั  

เยน็  อิสระอาหารค ่าให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดการช็อปปิง้ จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.00         กลบัเข้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบนิ WE617 

23.55   เดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ....... 
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หมายเหตุ 1: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแหง่เมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สินค้า

พืน้เมืองให้ นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ผ้าไหม, นวดเท้า, ยางพารา, คริสตลั ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุน

โปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จงึเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวน

ทกุทา่นแวะชมซึง่จะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมมี่การบงัคับ

ใดๆ ทัง้สิน้ **ถ้าไม่เข้าร้านรัฐบาล ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านล่ะ 5,000 บาท** 

หมายเหตุ 2 : กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพูไปเอง เพราะโรงแรมท่ีจางเจียเจีย้  จะไม่มี
บริการของพวกนีเ้น่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิง้ขยะ จงึไมมี่บริการท่ีโรงแรม 
หมายเหตุ 3 : รายการทอ่งเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดัโดยยืด
ถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั 

 

 ♥.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•♥  

...............CHINA………… 
อตัราค่าบริการ  

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ พกัเดีย่วเพิม่ 

03  -  06 พฤศจิกายน  2559 15,888 15,888 3,000 
10 – 13 พฤศจิกายน  2559 15,888 15,888 3,000 
17 - 20 พฤศจิกายน  2559 15,888 15,888 3,000 

08 – 11 ธนัวาคม  2559 16,888 15,888 3,000 
15 - 18  ธนัวาคม  2559 15,888 15,888 3,000 

22  -  25  ธนัวาคม  2559 15,888 15,888 3,000 
 
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นกัท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มกุ, ร้านผ้าไหม ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ 
ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเที่ยวทกุท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ ซือ้
ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
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อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4. คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการท่ีระบ ุ
5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจ ากดัที่มี

การตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
7. ราคารวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั   
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกินกิโลกรัมละ  500 บาท 
2.  คา่ธรรมเนยีมการยื่นขอวีซา่เข้าประเทศจีน 4 วนัท าการ (เพิ่มทา่นละ่ 500 บาท) 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดืม่, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์,คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

7.   คา่ทิปไกด์ วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั ทัง้หมด 4 วนั 20 x 4=80CNY 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

-  กรุณาจองลว่งหน้าพร้อม จ่ายคา่มดัจ า 5,000 บาท  ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีท าการจอง สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 20 วนัมิฉะนัน้จะ

ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทาง(ไมน่บัรวมเสาร์-อาทติย์และวนัหยดุราชการ) 

- ในการยื่นขอวีซา่ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทกุๆ ทา่น กรุณาจดัเตรียมส าเนาพาสปอร์ตให้ทางบริษัทเพือ่ท าวซี่า 

การยกเลกิ 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน

ในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงิน
มดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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หมายเหตุ 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ  และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้ายการสญูหาย ความลา่ช้าหรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระ   ไว้ 
แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 ราคานีค้ิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจบุนั ซึง่หากมีการปรับราคาสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาขึน้ตามจริง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษัท
ขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  
 


