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ความพเิศษของรายการ... 

เทีย่วมรดกโลกสุดคลาสสคิของมณฑลเสฉวนและมณฑลกุย้โจว น า้ตกชือ่สุย่ น า้ตกใหญท่ีสุ่ดใน

บรเิวณแมน่ า้แยงซเีกยีง  หนา้ผาแดงทีส่วยทีสุ่ดในประเทศจนี , หลวงพอ่โตพระพุทธรปูน ัง่
กลางแจง้ทีส่งูทีสุ่ดในโลก , ภูเขางอ้ไบพุ๊ทธครีหีนึง่ในสีข่องประเทศจนี  

ชมิอาหารพเิศษทุกวนั...แกงสม้ปลาแหง่กุย้โจว อาหารหมแีพนดา้ เตา้หูเ้ล ีย้งเลอ่ซาน  

ชมิเหลา้ไมไ้ผร่มิแมน่ า้ชือ่สุย่...เหลา้แมน่ า้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด แมน่ า้ทีบ่รสิุทธิท์ ีสุ่ดในประเทศจนี  

อพัเกรดโรงแรมหร ู5 ดาว 1 คนื ทีง่อ้ไบ ๊Heng Mai Hotel  

วนัเดินทาง รายการท่องเทีย่ว เช้า – เทีย่ง – ค า่  โรงแรมทีพ่ัก 
วนัแรก นัดเจอทีส่นามบินสุวรรณภูม ิเวลา 23.55 น.  -/-/-  
วนัทีส่อง กรุงเทพฯ–เฉินตู8L 812(0350-0740) –ฉื้อสุ่ย -มรดกโลกหน้าผาแดงนก

นางแอ่น（รวมกระเช้าขึน้ลง）โรงงานเหล้าไม่ไผ่ริมแม่น า้ฉือสุ่ย 
曼谷–成都–赤水–燕子岩(含缆车上下) -竹酒 

     1573 HOTEL 4*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ฉื้อสุ่ย–น า้ตกฉื้อสุ่ย(รวมรถกอล์ฟ+ลฟิท์) –น า้ตกหวสีวยงาม–เล่อซาน 
หลวงพ่อโตเล่อซาน(ล่องเรือ)-ง้อไบ๊  
赤水–赤水大瀑布–美人梳大瀑布–乐山–乐山大佛（乘船游览）-峨眉山 

     HENG MAI HOTEL 5*หรือ
เทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ ง้อไบ๊-วดัเป้ากัว๋–เฉินตู–ถนนคนเดินไท่กู่หลนิ–สนามบินเฉินตู 

8L 811 (0050-0305) 峨眉山-报国寺–成都–太古里步行街–曼谷 

      

วนัทีห้่า เฉินตู-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ8L 811 : 00.50-03.05 น. -/-/-  

 
ก าหนดการเดนิทาง 19-23 , 20-24 , 22-25 ม.ค. 62      ( 5 วนั 2 คนื ) 
   15-19 , 16-20 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 28 ก.พ.-4 ม.ีค. 62 
   1-5 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 22-26 ม.ีค. 62 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.55 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน   

ลักกีแ้อร์ (8L) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้ง
ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

วันที่สอง  สุวรรณภูมิ – เฉินตู – ช่ือสุ่ย – มรดกโลกหน้าผาแดงนกนางแอ่น (รวมกระเช้าขึน้-ลง) – โรงเหล้าไม้ไผ่ริมแม่น ้า 
   ช่ือสุ่ย   …/L/D 
03.50 น. เดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ 8L 812   (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ) 
07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองช่ือสุ่ย ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของ มณฑลกุย้โจว เป็นแถบเปล่ียนผา่นระหวา่งที่ราบสูงยนูนาน-กุย้โจวกบัแอ่งกะทะเสฉวน นครน้ีไดช่ื้อ
วา่ “ช่ือสุ่ย” เพราะมีแม่นํ้ าช่ือสุ่ยที่สวยงามไหลผา่นตลอดทั้งเมือง ช่ือสุ่ยเป็นสายสมัพนัธส์าํคญัของการคา้
พรมแดนระหวา่งเสฉวน-กุย้โจวมาโดยตลอด เป็นเมืองสาํคญัในดา้นเศรษฐกิจวฒันธรรม (นัง่รถ 3.5 ชัว่โมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร ชมผานกนางแอ่น (รวมกระเช้าขึน้-ลง) ท่านจะไดพ้บกบั
ธรรมชาติของลาํธารหวงสุ่ย สือส่านผิง หลิงไห่ นํ้ าตกผานางแอ่นไดถู้กยกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเม่ือปี 
2010 เม่ือขึ้นไปถึงขา้งบนท่านจะไดพ้บกบัหน้าผาสีแดง นํ้ าตกจากผานกนางแอ่นสูง 87.3 เมตร ช่วงตรงกลาง
นํ้ าตกมกัมีฝงูนกนางแอ่นอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นจึงเรียกนํ้ าตกน้ีว่านํ้ าตกนกนางแอ่น และอีกอยา่งลกัษณะ
นํ้ าตกแห่งน้ีคล้ายหางนกนางแอ่นอีกด้วย ท่านจะได้พบกับทศันียภาพงามตา พร้อมความอุดมสมบรูณ์ของ
ธรรมชาติป่าที่ยงัอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี  **ในกรณีกระเชา้ปิด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนใหท้่านเที่ยวสถานที่อ่ืนชดเชย โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน*** 
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 จากนั้นนําท่านแวะเยีย่มชมโรงเหล้าไม้ไผ่ริมแม่น ้าช่ือสุ่ย ซ่ึงเป็นเหล้าชั้นดีของที่น่ีโดยใช้ส่วนผสมของนํ้ าที่
บริสุทธ์ิที่สุดของแม่นํ้ าช่ือสุ่ย นาํท่านชมกรรมวธีิการผลิต ชิม และซ้ือหาเป็นของฝาก 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
   พกัที่เมืองช่ือสุ่ย 1573 HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  น ้าตกช่ือสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ+ลฟิท์) – น ้าตกหวี – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโต – ง้อไบ๊  B/L/D 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลงัอาหารนาํท่านชม น ้าตกใหญ่ช่ือสุ่ย  มีความสูง76เมตร กวา้ง81 เมตร เป็นนํ้ าตก
ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 รองจากนํ้ าตกหวงกว่อซู่ และเป็นนํ้ าตกแห่งเดียวในโลกที่ไหลผ่านภูเขาสายรุ้ง (Danxia 
landform)   นํ้ าไหลลงจากหนา้ผาสูง ส่งเสียงอึกทึกกึกกอ้งไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองนํ้ ากระจายเป็นหมอกเป็น
ฝน หลายร้อยตารางวา กระทบเป็นสายรุ้งอนัสวยงาม (รวมรถแบตเตอร่ี และลิฟท์แก้วชมน ้าตก)  จุดแวะถ่ายรูปที่
ห้ามพลาด น ้าตกหวีสวยงาม ที่ รูปทรงนํ้ าตกคล้ายหวีสีเงินอันใหญ่ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ต้อนรับ
นกัท่องเที่ยว 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเล่อซาน ซ่ึงเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมและทางธรรมชาติ เมืองน้ีมีอายกุว่า 1,300 ปี ตั้งอยูท่ี่สบนํ้ า 3 สาย คือ แม่นํ้ าชิงหย ี, แม่นํ้ าหมิน ,แม่นํ้ า
เตา้ตู ้ (นัง่รถ 3 ชัว่โมง)  นาํท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน ชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ที่ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 90 
ปี ( สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงไดใ้ชเ้งินบริจาคจากชาวบา้นสร้างเพื่อคอยคุม้ครองภยันํ้ า
ท่วมจากแม่นํ้ าหมินเจียง หลวงพอ่โตเล่อซานเป็นพระพทุธรูปปางนัง่ที่สกดัเขา้ไปในภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก 
มีความสูงถึง 71 เมตร จากนั้นนาํท่านชม โรงงานผ้าไหม ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือชมและซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมจีน  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ที่ไดรั้บการขนานนามว่า “ เมืองในหมอก ” ซ่ึงอยูห่่างจาก
เมืองเฉิงตู 160 ก.ม. ถือเป็น 1 ใน 4 พทุธคีรีที่สาํคญัของประเทศจีน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเอ๋อเหมยซาน , ผู่ถอซาน , 
อู่ไถซาน และ จ่ิวหวงซาน สถานที่แห่งน้ีมีวดัวาอาราม และสถานที่สาํคญัทางประวติัศาสตร์ตั้งอยูม่ากมายและมี
พระสงฆจ์าํวดัอยูบ่นเขาหลายพนัรูป ที่เขาแห่งน้ียงัมีวฒันธรรมที่งดงาม ( นัง่รถ 30 นาที ) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
   พกัที่เมืองง้อไบ๊  HENG MAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  วัดเป้ากั๋ว – ง้อไบ๊ – เฉินตู – ถนนคนเดินไท่กู่หลนิ – ร้านยางพารา – สนามบินเฉินตู – กรุงเทพฯ  B/L/D 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนําท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว ซ่ึงเป็นวดัที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวดัที่มี
ความสวยงามแห่งหน่ึงที่ตั้งอยูบ่ริเวณเขางอ้ไบ ๊วดัแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไตห้วนัแห่งเมืองเกาสง 
ซ่ึงบริจาคเงินจาํนวน 100,000 USD เพือ่ใชเ้ป็นทุนในการบูรณะซ่อมแซม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู 
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 นาํท่านแวะซ้ือยาแกน้ํ้ าร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นที่มีช่ือเสียง ท่านจะไดช้มการสาธิตการนวด
เทา้ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารแวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ใหท้่านเลือกเป็น
ของฝากอีกหน่ึงสินคา้ขึ้นช่ือของจีน  จากนั้นนาํท่านไปชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงน้ีคือวดัตา้ฉือ ที่
พระเสวียนจา้ง (พระถังซําจั๋ง) เคยจาํพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบัน้ีได้มีโครงการอนุรักษ์อาคาร
บางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง ปัจจุบนัไท่กู๋หล่ีเป็นที่ตั้งของวดั ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์ 
ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ใตดิ้น โรงภาพยนตร์ จตุัรัส และโรงแรมหรูอยา่ง The Temple House ท่านจะไดส้ัมผสั
วถีิชีวติสไตลจี์นโมเดิร์น ที่ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ที่น่ีมีทั้งสินคา้ยีห่้อดงั สินคา้ของจีนและของที่ระลึกให้ท่าน
เลือกสรร 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันที่ห้า  สนามบินเฉินตู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
00.55 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L 811   
03.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

      
หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

 
อตัราค่าบริการ **ราคาพเิศษ เข้าร้านช้อปป้ิง สมุนไพรบัวหิมะ ผ้าไหม หมอนโอโซน *** 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีาคาเดก็** พกัเดีย่ว 

19-23 , 20-24 , 22-25 ม.ค. 62 
20-24 , 21-25 , 22-26 , 28 ก.พ.-4 ม.ีค. 62 

10,888.- 2,900.- 

16-20 ก.พ. // 1-5 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19  
20-24 , 21-25, 22-26 ม.ีค. 62 

11,888.- 2,900.- 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ     
*** ค่าน ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่น ้าหนักเกิน กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน ้าหนักที่เกินเอง *** 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%    -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 1,000 บาท // วีซ่าเดี่ยว 1,500 บาท // ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
- ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท 

 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 
- การจอง ช าระมัดจ า 8,000 บาท ส่วนเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพือ่ยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 
เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคนืค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีี่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคนืค่าต๋ัวหรือขอคนืค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
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3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที่ท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ที่มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

@ @  เอกสารส าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. สาํเนาพาสปอร์ต  
2. สาํเนาบตัรประชาชน  

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท       

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก าหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านําส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บัดุลย
พนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวสิยัใดๆ ที่ทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทกุชนิดที่มีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัขึ้นเคร่ืองและขนาดของ
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บริษัทฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
 
 


