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NT579
ทวัรจ์นี เซยีะเหมนิ อูอ่ซีาน 6 วัน 5 คนื (TG) [ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล]
ทัวรจ์นี , 6 วัน 5 คนื ,

HONGLIN HOTEL  , PARK CITY HOTEL

ทัวรจ์นี เซยีะเหมนิ อู่อซีาน 6 วัน 5 คนื (TG)  [ไม่เขา้รา้นรัฐบาล]

อูอ่ซีาน เป็นมรดกโลกทงัทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิอุทยานมรดกโลกอูอ่ซีาน
ลอ่งแพไมไ้ผจ่วิชวีซ์ ีชมความงามของธารน้าํเกา้โคง้

ชมยอดเขาเทยีนโหยวฟง เป็นยอดเขาสาํหรบัชมววิทสีงูทสีดุภายในเขตนี
ชมโชวอ์ลงักาล IMPRESSION ตา้หงเผา   

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - เซยีะเหมนิ - ถนนจงซาน

08.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)
โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้ับทา่น

10.55 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีะเหมนิ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG618

15.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซยีะเหมนิ เมอืงเซยีะเหมนิ ซงึเป็นเมอืงทา่ทเีป็นทรีูจั้กกันดดีว้ยม ีทวิทัศนท์สีวยงาม
เป็นถนิทอียู่ของนกกระยางตังแตค่รันโบราณกาล ตอ้งขอบคณุสภาพแวดลอ้มทเีงยีบสงบและดอกไมท้ผีลบิานและ ทุง่หญา้ทสีวยงาม
รูจั้กกันในชอืเกาะนกกระยางเซยีะเหมนิ ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องมลฑลฝเูจยีน อยู่ตรงขา้มมลฑลไตห้วัน
เป็นหัวเมอืงสําคัญของมณฑลฝเูจยีน ไขมุ่กแหง่ทอ้งทะเล สญัลักษณ์ คอื นกกระยางขาว เป็นศนูยก์ลางของการพาณชิยห์นงึในหา้เขตของจนี
หา่งจากเกาะ Quemoy ราว 2,000 เมตร

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางชอ้ปปิงท ีถนนจงซาน ทสีรา้งขนึในปี ค.ศ.1925 ถนนแหง่นีมคีวามยาวประมาณ 1.2
กโิลเมตร สองขา้งมตีกึสไตลห์มนิหนานทเีรียกวา่ฉีโหลว ซงึตกึทังหมดนีเป็นโบราณทมีลัีกษณะเดน่ คอื
ชนัหนงึจะมพีนืทสีว่นหนา้ซงึเวน้ไวใ้หเ้ป็นทางเดนิของผูค้นทมีาเดนิชอ้ปปิง
ปัจจบัุนถนนจงซานเป็นถนนชอ้ปปิงทไีดรั้บความนยิมของนักทอ่งเทยีวเป็นอย่างมาก
เพราะมหีา้งรา้นมากมายและมสีนิคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปเกอืบทกุประเภท

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



PARK CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เซยีะเหมนิ - เมอืงหยง่ตงิ - บา้นดนิถูโ่หลวเกาเป่ย(เฉงิฉโีหลว+เฉยีวฝโูหลว+ซอืฉอืโหลว) - เซยีะเหมนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหยง่ตงิ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) บา้นดนิถู่โหลว ตังอยู่ทอํีาเภอหย่งตงิ มณฑลฝเูจยีน
ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกลําดับท ี36
ของจนีจากทปีระชมุคณะกรรมการมรดกโลกขององคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก ครังท ี32
ทเีมอืงควเิบก ประเทศแคนาดาซงึคณะกรรมการลงความเห็นวา่เป็นสงิกอ่สรา้งทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว
อกีทังเป็นสญัลักษณ์แหง่ภมูปัิญญาของชาวจนีแคะ หรือ เคอ้เจยีทสีบืทอด วัฒนธรรมจากรุ่นสูรุ่่น
บา้นดนิถู่โหลวทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกมทัีงสนิ 46 หลัง ลักษณะโครงสรา้งของถู่โหลวภายในเป็นไมไ้ผส่าน พอกทับดว้ยดนิเหนียว
ซงึหมู่บา้นดนิดังกลา่วกระจายอยู่ในเขตภเูขาดา้นทศิใตแ้ละทศิตะวันตกของมณฑลฝเูจยีน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม สถาปตัยกรรมบา้นดนิ ทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ถอืเป็นสงิกอ่สรา้งทมีคีวามเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มรอบขา้งทไีดผ้สมผสานกันระหวา่งธรรมชาตแิละอาคารทอียู่อาศัยของมนุษย์
ลักษณะภายนอกของบา้นดนิมรีูปทรงตามแบบเลขาคณติหลากหลายไม่วา่จะเป็นทรงกลม ครงึวงกลม สเีหลยีมผนืผา้ สเีหลยีมจัตรัุส หา้เหลยีม
แปดเหลยีม สําหรับชาวจนีฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถงึการรวมกลุม่ ความสวยงาม และความสขุ ลักษณะภายในตัวบา้นมลีานกวา้ง
โดยรอบ จะเป็นหอ้งพักตดิกันหลายหอ้ง ขนาดของหอ้งจะแตกตา่งกันไปตามขนาดของตัวอาคาร อาคารสว่นใหญ่จะมคีวามสงูราว 3-4 ชนั
สถาปัตยกรรมจะสะทอ้นถงึภมูปัิญญาของชาวจนีฮากกาเป็นอย่างด ีและยังป้องกันแผน่ดนิไหวไดอ้กีดว้ย
นอกจากนียังสามารถปรับอุณหภมูติามสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี

นําทา่นชม บา้นดนิเฉงิฉโีหลว เลา่ลอืกันวา่บา้นดนิแหง่นี เรมิขดุดนิกอ่สรา้งตังแตส่มัยจักรพรรดฉิงเจนิ แหง่ราชวงศห์มงิ จนถงึสมัยจักรพรรดคัิงซี
แหง่ราชวงศช์งิ จงึสรา้งเสร็จ ใชเ้วลาถงึ 3 ยุดในการกอ่สรา้ง เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 73 เมตร อยู่อาศัยกวา่ 400 คน
เป็นบา้นดนิทรงกลมททํีาเป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีกา่แกท่สีดุ ไดช้อืวา่เป็น KING OF TULOU

แลว้นําทา่นชม บา้นดนิเฉยีวฝโูหลว ตังอยู่ทางตะวันตกของบา้นดนิเฉงิฉีโหลว สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1962 เจา้ของบา้นคอืสามพนีอ้งชาวอเมรกิัน
ผูอ้อกทนุในการกอ่สรา้ง บา้นมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 45 เมตร สงู 3 ชนั เป็นทางเดนิเชอืมถงึกัน ทังอาคารแบง่เป็นหอ้งทังหมด 30 หอ้ง
หอ้งโถงหลักถูกออกแบบใหผ้สมผสานกันระหวา่งสไตลจ์นีและตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว 

จากนันนําทา่นชม บา้นดนิซอืจอืโหลว ตังอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บา้น เป็นบา้นดนิรูปทรงสเีหลยีมผนืผา้
สรา้งขนึในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดเิจยีชงิ (จักรพรรดชิงิเหรนิจง) ปี ค.ศ.1565 มพีนืททัีงหมดประมาณ 5,100 ตารางเมตร สงู 4 ชนั กวา้ง 40.8
เมตร ยาว 41.2 เมตร แตล่ะชนัม ี38 หอ้ง แตล่ะหอ้งกันดว้ยอฐิ ทพีนืประตทูางเขา้หลักปดูว้ยกอ้นหนิ
ใหค้ลา้ยกับรูปเหรียญเงนิโบราณเป็นสญัลักษณ์มงคล หมายถงึ ความมังคังและเจรญิรุ่งเรือง

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซยีเหมนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PARK CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เซยีะเหมนิ - นงัรถไฟความเร็วสงู - อูอ่ซีาน - อทุยานชาตา้หงเผา - วดัเทยีนซงิหยง่เลอ่ - โชวจ์างอวโีหมวตา้หงเผา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟฟ้าความเร็วสงู เพอืออกเดนิทางสู ่เมอืงอูอ๋ซีาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.25 ชวัโมง) อู่อซีาน



ตังอยู่ในเมอืงหนานผงิ เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมณฑล อยู่ตดิกับเจยีงซแีละเจอ้เจยีง ตัวเมอืงตังองิกับเทอืกเขาอู่อซีาน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชมแหลง่ทอ่งเทยีว แปลงไรช่าตา้หงเผา ชมแปลงเพาะปลกูใบชาอันลอืชอืของฮกเกยีน เชน่ ตา้หงเผา, อู่หลง, เถยีกวนอมิ
และสุย่เซยีน เป็นตน้ ใหท้า่นชมตน้ชาตน้โบราณตา้หงเผา ซงึเป็นชาโบราณทใีชเ้ป็นเครืองดมืของผูนํ้าประเทศเทา่นัน
ปัจจบัุนไดรั้กษาไวด้ว้ยทนุประกัน 100 ลา้นหยวน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนซงิหยง่เลอ่ เป็นวัดพทุธทเีกา่แก ่และใหญ่ทสีดุในทนีีวัดนี สรา้งในราชวงศถั์งตังอยู่ใจกลางเขาอู่อซีาน
ปัจจบัุนไดส้รา้งและขยายเพมิเตมิเรือย  ๆจนเป็นวัดทสีวยงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นชมโชว ์IMPRESSION ตา้หงเผา เป็น 1 ใน 5 โชวข์องผูกํ้ากับชอืดังจางอวโีหมว เป็นการแสดงกลางแจง้ทยีงิใหญ่ตระการตา
เวททีใีชม้องดว้ยสายตา่งมคีวามยาวทสีดุในโลกถงึ 12,000 เมตร และเป็นโชวเ์ดยีวในโลกทมีทีนัีงหมุนได ้360 องศา เพอืเพมิอรรถรสในการชม
โชวนี์ใชวั้ฒนธรรมเพอืบอกเลา่ถงึเรืองราวเกยีวกับวัฒนธรรมธรรมชาตแิละความเป็นอยู่ของคนทอ้งถนิทนีี

ทพีกั
HONGLIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อทุยานมรดกโลกอูอ่ซีาน - เขาเทยีนโหยวฟง - ลอ่งแพไมไ้ผจ่วิชวีซ์ ี- ถนนโบราณราชวงศซ์ง่ - ผา่นชมวงัอูอ่ ี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานมรดกโลกอูอ่ซีาน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิมอีาณาเขต 70 ตารางกโิลเมตร
เขาอู่อซีานครอบคลมุพนืทขีองเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ4 เขต ไดแ้ก ่เขตทวิทัศนเ์ขาอู่อซีาน
เขตอนุรักษ์ธรรมชาตเิขาอู่อซีานโบราณสถาน และเขตอนุรักษ์ตน้น ้าํจวิชวีซ์ี
และยังเป็นแหลง่กําเนดิของวัฒนธรรมความเชอืทางศาสนาตลอดจนแหลง่ผลติชาดว้ย 

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ เขาเทยีนโหยวฟง มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าํทะเล 408.8 เมตรถอืเป็นหนิทใีหญ่ทสีดุในเอเซยีมนัีกเขยีน
นักทอ่งเทยีวและจอมพลตา่งๆมาเทยีวทนีีและไดเ้ขยีนแกะสลักบทความตา่งๆไวบ้นหนา้ผา เพอืชนืชมถงึความสงา่งามของหนิกอ้นนี

จากนันนําทา่นเดนิผา่นเสน้ผา่นฟ้าเล็ก เพอืขนึสูจ่ดุชมววิทา่นจะมองเห็นววิทวิทัศนท์สีวยตระการตาของเขาอู่อซีานแหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลอ่งแพไมไ้ผจ่วิชวีซ์ ีชมความงามของธารน ้าํ 9 โคง้ 18 เลยีว ทใีสสะอาดดจุกระจกเงา
ชมทวิทัศนอั์นสวยงามดจุแดนสวรรคส์องฝังธารน ้าํ พรอ้มฟังตํานานเรืองเลา่ตา่งๆจากผูค้ ้าํถ่อแพไมไ้ผ่

นําทา่น ชอ้ปปิงถนนโบราณราชวงศซ์ง่ ตังอยู่ใตเ้ขาตา้หวังฟงมคีวามยาว 300 เมตรถนนเสน้นี กอ่สรา้งเลยีนแบบสไตลร์ราชวงศซ์ง่
มรีา้นจําหน่ายสนิคา้ อาทเิชน่ รา้นชา รา้นเหลา้ และรา้นขายของทรีะลกึตา่ง  ๆอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซอืสนิคา้ และถ่ายรูปบรรยากาศ

จากนันนําทา่น ผา่นชมวงัอูอ่ ีเป็นวัดลัทธเิตา๋ทเีกา่แกท่สีดุในอู่อซีาน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HONGLIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5



อูอ่ซีาน - นงัรถไฟความเร็วสงู - เซยีะเหมนิ - เกาะกูล่งัย ี(รวมเรอื+รถกอลฟ์) - สวนซูจวงหยวน - พพิธิภณัฑเ์ปียโน - เซยีะเหมนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ แบบปิคนคิบนรถ

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟฟ้าความเร็วสงู เพอือกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีะเหมนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นขา้มเรือยนตส์ู ่เกาะกูล่งัย ี(เกาะเปียโน) เกาะเล็กๆแหง่หนงึอยู่ฝังตรงขา้มกับเมอืงเซยีะเหมนิ ชมทัศนียภาพของเกาะกูลั่งยี
(รวมนังรถกอลฟ์) ซงึมบีา้นพักทรงยุโรป ในอดตีเป็นสถานกงศลุนานาชาตใินสมัยราชวงศช์งิ ปัจจบัุนมแีมกไม ้
สวนไผป่กคลมุใหค้วามร่มรืนและสภาพแวดลอ้มทเีงยีบสงบ เป็นสถานทตีากอากาศทดีเีลศิอกีแหง่หนงึทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวไดม้ากมาย
นอกจากนียังเป็นสถานทกํีาเนดินักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชอืดังอกีดว้ย จงึไดรั้บสมญานามวา่ “เกาะเปียโน” 

ทา่นจะไดช้ม สวนซูจวงหยวน ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ.1913 สวนทสีรา้งโดยอาศัยธรรมชาตทิางทะเลทมีถี ้าํ 12 แหง่ สะพาน 44 แหง่
พรอ้มเกง๋จนีตา่ง  ๆ

จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ปียโน ภายในพพิธิภัณฑม์เีปียโนเกา่แกม่ากกวา่ 70 หลัง ซงึหาดไูดย้ากและประมาณคา่ไม่ได ้

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงเซยีะเหมนิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PARK CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
วดัหนานผูโ่ถว ถนนรอบเกาะ - หมูบ่า้นชาวประมงเจงิชวัอนั - สง่ออก เซยีะเหมนิ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นชม วดัหนานผูโ่ถว หรือเรียกอกีชอืหนงึวา่ วดัผูโ่ถวใต ้เนืองจากเป็นวัดทสีกัการะเจา้แม่กวนอมิและอยู่ทางทศิใตข้อง
เขาผูโ่ถวซาน ตังอยู่ทตีนีเขาอู่เหลา่ฟง ใจกลางเมอืงเซยีะเหมนิ มพีนืทปีระมาณ 30,000 ตารางเมตร วัดนีถูกสรา้ง ขนึในสมัยราชวงศถั์ง
มกีารเปลยีนชอืและบรูณะซอ่มแซมในหลายยุคหลายสมัย เป็นสถานทศัีกดสิทิธแิหง่หนงึของพทุธศาสนาในหมนิหนาน
สงิกอ่สรา้งในวัดเป็นสถาปัตยกรรมของวัดจนีเหมอืนอนืทัวไป ทมีวีหิารจตโุลกบาลวหิารใหญ่และวหิารพระไตรปิฎก
ภายในวหิารใหญ่เป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธรูปแหง่อดตี ปัจจบัุนและ อนาคต
ภายในวัดมศีาลตา้เปยเตยีนซงึเป็นทปีระดษิฐานของเจา้แม่กวนอมิพันมอื แลว้ยังมโีรงเจใหญ่สําหรับไวรั้บรองผูม้าสกัการะ

จากนันนําทา่นชม หมูบ่า้นชาวประมงเจงิชวัอนั เป็นหมู่บา้นชาวประมงพนืเมอืงของฮกเกยีน คําวา่ "เจงิ" แปลวา่ ภเูขา คําวา่ "ชวั" แปลวา่ บา้น
ในภาษาฮกเกยีน ชอืของหมู่บา้นแหง่นีจงึมลัีกษณะตามทตัีงของหมู่บา้น คอืเป็นหมู่บา้นท ีดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นทะเล
ซงึมชีาวบา้นอาศัยอยู่อย่างเสรีภาพ ผูช้ายจะมหีนา้ทอีอกทะเลหาปลา สว่นผูห้ญงิจะมหีนา้ททํีานา ในสมัยราชวงศห์มงิ เรมิกอ่ตังเซยีะเหมนิ
สถานทแีหง่นียังเคยเป็นสถานทสํีาคัญทาง ทหาร จนในปัจจบัุนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีคีวามสําคัญทางวัฒนธรรม
ปัจจบัุนหมูบา้นชาวประมงไดผ้สม ผสานสงิกอ่สรา้งททัีนสมัย ตามฝาผนังมศีลิปะภาพวาดทมีสีสีนัสวยงาม ทําใหส้ถานทแีหง่นีเป็นทพัีกผอ่นหย่อน
ใจของชาวเซยีะเหมนิและและนักเทยีวมากมาย

หลังจากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิซยีะเหมนิ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

16.05 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG611

18.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรุงเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:50 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่จนีสาํหรบันักท่องเทยีวคนไทย

• ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 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

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิ กาํหนด 30 กโิลกรบัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

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 จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

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 ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

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

ขอ้เสนอแนะกอ่นการเดนิทาง

• 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

เอกสารประกอบการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้ - ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ ดงันี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• รณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาตเิดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิดงันี
• ใบอนญุาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านัน !! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3-6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส



คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิในกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,210 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

สถานทตูจนี ไมรั่บเลม่ของทา่นเพอืยนืขอวซีา่ในกรณีดงันี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

หมายเหต ุ: ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ -
เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

หมายเหตุ

• 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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