วันแรก

สนามบินดอนเมือง - ฉางซา

14.00 น

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผูโดยสาร 1 โดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINES โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเปาเดินทางใหกับทาน
เหิรฟาสูสนามบินฉางซา โดย ORIENT THAI AIRLINES เที่ยวบิน OX 822
ถึง “ฉางซา” ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตก
ติดภูเขาอูหลิง ทิศใตตดิ ภูเขาเฮิงชาน มีพนื้ ที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขต และ 4
อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมยาวนาน กวา 3,000 ป ใน
ปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูท พี่ ัก พัก MO LI HUA HOTELหรือเทียบเทา

16.00 น.
20.40 น.

วันที่สอง ฉางซา - เมืองโบราณฟงหวง - ลองเรือถัวเจียง - บานเสิ่นฉงเหวิน
เชา

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นําทานออกจากฉางซา เพื่อมุงหนาสูเมืองโบราณฟงหวง ซึ่งมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและราชวงศชิง มีถนนที่ปูดวยหินเขียวกวา
20 สาย สิ่งกอสราง 68 แหง วัตถุโบราณ 116 แหง ทานยังไดชมเมืองที่สรางขึ้นสมัยราชวงศถัง ซึ่งเมืองสรางขึ้น
ดวยหินมีชื่อวา “หวงซือเฉียวกูเฉิง” เดิมเปนที่วาการอําเภอ มีจุดเดน คือ กําแพงโบราณซึ่งสรางในสมัยราชวงศห
มิง เปนสถานที่ไดรับความนิยมและเปนสถานศึกษาคนควาประวัติความเปนมาทั้งชาวจีนและตางชาติ จากการ
จดบันทึกประวัติของทานเสิ่นฉงเหวินทําใหผูคนไดรูจักที่มาที่ไปของเมืองฟงหวงนั่นเอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง ที่จะทําใหทานสนุก ตื่นเตน
แตไมมีอันตราย ชมบานเรือนสองฟากฝงแมน้ํา สะพานโบราณอวดความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บ
ภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก จากนั้นทานชมบานเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ นักประวัติศาสตรและ
นักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บานเกิดของเสิ่นฉงเหวินเปนบานที่ปลูกลอมรอบลานบานทั้งสี่ดาน กอดวยอิฐทน
ไฟที่มีสัญลักษณประจําทองถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และไดตกทอดมาจากปูของเสิ่นฉงเหวินอดีต
ผูบังคับการทหารประจํามณฑลกุยโจวในสมัยราชวงศชิง ตอมาจึงสรางเปนบานเกิดหลังดังกลาว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารใหทานไดผักผอนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเลนเพื่อชมแสง สี
อันสวยงามของเมืองโบราณฟงหวง พัก ZHENG FU BING GUAN หรือเทียบเทา

วันที่สาม ฟงหวง - จางเจียเจี้ย - หวงหลงตง
เชา

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นําทานออกจากฟงหวงเพื่อเดินทางสูจางเจียเจีย้ ซึ่งตัง้ อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูหนาน ตอนกลางคอนมาทางใตของประเทศจีน เปนพื้นทีท่ ี่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่
งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกวา 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นทีเ่ ปนปาไม จางเจียเจี้ยไดถูกประกาศ
ใหเปนเขตอนุรักษวนอุทยานแหงชาติในป ค.ศ. 1982 ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก วนอุทยานแหงชาติ หุบเขาซูยี่
และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเดนของทีน่ ี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหงานกวา 3,000 ยอด และสูงกวา
200 เมตร นอกจากนี้ยังมีชองแคบ ลําธาร สระน้ํา และน้ําตกมากมาย รวมทัง้ มีถ้ํากวา 40 ถ้ํา ซึ่งทําใหสถานทีแ่ หง
นี้ มีภูมิทัศนทงี่ ดงามจนไดรบั การประกาศใหเปนมรดกโลกป 1992 จาก UNESCO
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานไปชมหวงหลงตง (ถ้ํามังกรเหลือง) หินปูนขนาดใหญซงึ่ มี
ความสูงถึง 160 เมตรโดยวัดตามเสนแนวดิ่ง ลึก 1.5 กม. แบงออกเปน4 ชั้นดวยกัน อีกทั้งมีการประดับไฟสีตางๆ
อยางงดงาม ทานจะไดลัดเลาะไปตามอุโมงคภายในถ้ําชมประตูแหงความสุข ประตูอายุยืน หินดาบทอง หินหอก
เงิน กอนลองเรือไปตามลําน้าํ ใตดนิ ซึ่งไหลผานกลางถ้ํา ชมน้ําตกเทวดาสวรรค วังซือหงอคง นอกจากนี้ทานจะได
ตื่นตาตื่นใจกับ หินงอก หินยอยที่มีรูปลักษณะทีง่ ดงามตระการตาแปลกพิสดารมากมาย เชน คลองนาหิน ปาหิน
วังมังกร วังคริสตัล ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พัก KAI TIAN GUO JI HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

เทียนจื่อซาน - ลิฟทแกวไปหลงเทียนที - สวนเฮอหลง - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ธารแสทองคํา -ภาพเขียน 10 ลี้

เชา

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นําทานขึ้นสูเขาเทียนจือ่ (ราชันแหงขุนเขา) ซึ่งอยูในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย
มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,200 เมตร โดยลิฟทแกวไปหลง เปนลิฟทแกว
ขนาบหนาผาแหงแรกและแหงเดียวในแถบเอเชีย ที่สูงถึง 326 เมตร เพื่อใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
หลากหลายรูปแบบ (ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท และ กระเชา อยางละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด
ทองถิ่นจะแจงใหทราบ) ซึ่งทานจะไดตนื่ ตาตื่นใจกับมวลหมูยอดเขาชะงอนผาอันสูงชัน โดยยอดเขาสูงสุดวัด
ไดถึง 1,250 เมตร ยอดเขาแตละยอดจะมีลักษณะแตกตางกันไปตามจินตนาการของแตละบุคคล นับเปนยอด
เขาที่มีความโดดเดนเปนพิเศษกวาแหลงทองเที่ยวอื่นๆจนมีคํากลาวไววา “หากจะเที่ยวทัศนียภาพของยอด
เขาจะตองทีอ่ ุทยานจางเจียเจี้ยเทานัน้ ” จากนั้นนําทานชมทิวทัศนอนั สวยงามของสวนเฮอหลง ที่ไดรบั การ
จัดตั้งขึน้ เมื่อปค.ศ. 1986 เพื่อเปนเกียรติแก นายพลเฮอหลง แหงพรรคคอมมิวนิสต ซึง่ เปนชาวสี่เจียและมีถิ่น
กําเนิดอยูในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขาบริเวณสวนแหงนี้ทานสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับ
ไมถวน โดยปกคลุมไปดวยเมฆหมอก จนทําใหนักทัศนาจรเกิดความรูสึกวากําลังเพลิดเพลินอยูในแดนสวรรค
จากนั้นนําทานชมเทียนเสีย้ ตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใตหลา) ซึ่งเปนสิ่งมหัศจรรยอันเกิดจากธรรมชาติ
รังสรรคขึ้นไดอยางเหมาะเจาะลงตัว โดยเปนสะพานขามเชื่อมระหวางเขา 2 ลูกดั่งสะพานทางชางเผือกในนว
นิยายชื่อดัง “คนเลี้ยงวัวกับนางฟาทอผา” ซึ่งคอยเชื่อมใหคูรักตางภพไดมีโอกาสมาเจอกันชวงเดือน 7 ของทุกป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเที่ยวชมธารแสทองคํา (เดินชมชวงไฮไลท) เปนลําธารน้ํา
ที่ไหลวนลงมาจากชองเขาและชะงอนผา ระยะทางยาวประมาณ 5,700 เมตร ซึง่ ทานสามารถดื่มด่ํากับ
บรรยากาศของน้ําใสสะอาดและสูดอากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะใดๆ
และยังเปนแหลงน้ําของพืชพันธุ
หลากหลายชนิดที่เจริญเติบโตบริเวณแถบนี้
และสองฟากฝงทางเดินจะมีหนิ รูปรางแปลกประหลาดตาม
จินตนาการของผูคนเรียงรายกันอยูเปนจํานวนมาก จากนั้นนําทานชมทิวทัศนภาพเขียน 10 ลี้ (นั่งรถไฟเล็ก)
ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่
เมื่อขบวนรถไฟเล็กเริ่มเคลื่อนออกจากตนทางไปยังจุดหมาย

กลางวัน

เย็น

ทานจะไดเพลินตากับทัศนียภาพ ซึ่งมียอดเขานอยใหญที่มีรปู รางลักษณะแปลกพิสดารตางๆมากกวา 200 ลูก
โดยมีลําธารใสยาวไหลตัดพาดผาน เปรียบเสมือนทานกําลังชม ระเบียงที่มีภาพเขียน ยาวนับ 10 ลี้ ที่วาดโดย
ธรรมชาติก็มิปาน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พัก KAI TIAN GUO JI HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา

เทียนเหมินซาน - ฉางซา

เชา

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นําทานเดินทางสูจดุ โดยสารกระเชาเพื่อขึ้นไปยังเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค)
นับเปน 1 ใน 4 เขาที่มีลักษณะโดดเดนพิเศษโดยเฉพาะยอดเขา 2 ลูกไดมาบรรจบกัน แตในชวงกลางจะมีชองวาง
ระหวางเขา 2 ลูก นับเปนปรากฎการณอนั นาอัศจรรยทเี่ กิดขึ้นจากธรรมชาติ ทําใหมองดูคลายกับชองประตู จึงถูก
ขนานนามวา “เขาประตูสวรรค” ซึ่งชองวางนั้นจะมีความสูง 131.5 เมตร กวาง 57 เมตร ลึก 60 เมตร มีบนั ได
999 ขั้น เพื่อขึ้นสูจุดสูงสุดของ “ภูเขาประตูสวรรค” และในระหวางทางขึ้นทานจะไดเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
ของยอดเขาสูงเสียดฟาและตื่นตาตื่นใจกับเสนทางถนนที่มีความโคงดัง่ งูเลื้อยไปมา 99 โคง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางกลับเมืองฉางซา ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับ
วิวทิวทัศนธรรมชาติสองขางทางที่งดงาม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังนําทานเขาสูที่พักแลว ทานสามารถเดินเลนยานใกลเคียงที่พักไดตาม
อัธยาศัย พัก MO LI HUA GUO JI HOTEL หรือเทียบเทา

กลางวัน
เย็น

วันที่หก ฉางซา - เทียนซินเกอ - พิพิธภัณฑฉางซาเจี่ยนตู - หวงซิงลู - กรุงเทพฯ
เชา

กลางวัน
เย็น
21.40 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นําทานไปชมเทียนซินเกอ หอแหงนี้ตงั้ อยูมณฑลหูหนาน เปนแหลงทองเทีย่ ว
โบราณสถานระดับ 4 A ประกอบดวย กําแพงเมือง 2 ยุค (หมิง+ชิง) และเปนหอสถาปตยกรรมจีนที่มอี ายุ
ประมาณ 2,200 กวาป ตัง้ แตปลายสมัยราชวงศหมิงและไดรับการบูรณะซอมแซมขึ้นใหมในสมัยราชวงศชิง
ปจจุบันหอแหงนี้มีพนื้ ที่ประมาณ 864 ตารางเมตร สูง 17.5 เมตรโดยใชเสาไมคา้ํ 60 ตน ภายในยังมีศิลปะ
แกะสลักหินเปนรูปตางๆ เชน เสือ น้ําเตา มังกรฯลฯ ซึ่งแหลงทองเที่ยวนี้ยังนับเปนสัญลักษณแหงหนึง่ ของเมือง
ฉางซาอีกดวย จากนั้นนําทานไปชมพิพธิ ภัณฑฉางซาเจี่ยนตู ถือเปนพิพิธภัณฑตําราไมไผแหงแรกและแหง
เดียวในประเทศจีน ซึ่งตําราประมาณ 140,000 เลม ถูกขุดคนพบเมื่อป 1996 โดยเรื่องราวของตําราไมไผนั้นเปน
การบันทึกประวัติศาสตรตงั้ แตชวงแรกของยุคสามกก สมัยเมืองซุนอู และในป 2003 ยังขุดคนพบตําราเพิ่มเติม
ไดอีกกวา 20,000 เลม จากการขุดในครั้งนี้ยังพบวัตถุโบราณสมัยยุคซีฮั่นมากกวา 3,500 ชิ้น เชน ขาวของ
เครื่องใชที่ทําจากทองเหลือง ไมลงรัก และเงิน, ภาพวาด ฯลฯ โดยรัฐบาลเมืองฉางซาไดทําการสรางพิพิธภัณฑขึ้น
เมื่อป 2000 แลวเสร็จในป 2003 เพื่อทําการเก็บรักษาตําราเหลานี้ไว และเปดแสดงใหเขาชมไดเมื่อป 2005
ภายในหองจัดแสดงมีการตกแตงแบบยอนยุคสมัยเหวยจิ้นผสมผสานกับการตกแตงสวนสไตลปจจุบัน พิพิธภัณฑ
แหงนี้จึงไดรับความนิยมอยางมากจากนักศึกษา นักวิชาการ นักโบราณคดี สําหรับเปนทีศ่ ึกษา คนควา
ประวัตศิ าสตรวัฒนธรรมจีนยุคโบราณอีกดวย (พิพิธภัณฑหมาหวังตุยปดปรับปรุงจึงจัดใหเขาชมพิพิธภัณฑ
นี้แทน)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคา
หลากหลายชนิด เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆตามอัธยาศัย เพื่อเปนของฝากของทีร่ ะลึกแกคนทางบาน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
เหิรฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINES เที่ยวบินที่ OX 823

23.40 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************************************

ประกาศ : ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนมา ทางรัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟงหวง มณฑลหูหนาน ไดมีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิกการใหบริการสิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวกอาบน้ํา
รองเทาแตะ ฯลฯ เพื่อเปนการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและเปนการรักษาสิ่งแวดลอม
***ดังนั้นกรุณานําสิ่งของใชเหลานี้ติดตัวมาดวยตัวเอง หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มตามราคา
ที่โรงแรมกําหนดไว (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอก หรือ วางไวในหองน้ําแลวคิดคาบริการเมื่อทานเช็คเอาท )***

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก มีเตียง
พักกับผูใหญ 2 ทาน

เด็ก ไมมีเตียง
พักกับผูใหญ 2 ทาน

พักเดี่ยว

15–20,17-22,18-23 ต.ค. 54
19-24 ,21-26 ต.ค. 54

26,900
27,900

25,900
26,900

24,900
25,900

4,500
4,500

โปรดทราบ : ตามนโยบายของบริษัททัวรเมืองจีน ตองการใหนักทองเที่ยวไดรูจักสินคาพื้นเมืองของจีน เชน บัวหิมะ, หยก, ชา
, ผาไหม, ไขมุก, นวดฝาเทา เปนตน ซึง่ จําเปนตองบรรจุรายการลงไวในโปรแกรมทัวร ดังนั้นบริษัททัวรจึงขอความรวมมือจาก
ลูกทัวรทุกทานแวะชม แวะดู (เขารานละ 30 - 45 นาที) โดยทีท่ านสามารถเลือกซื้อสินคาหรือไมซอื้ ก็ไดขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดๆทัง้ สิ้น (ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ)
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด , คาภาษีสนามบินไทย+จีน
2. คาโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุไวในรายการ ( 2 ทานตอ1 หอง)
3. คาวีซาทองเทีย่ วประเทศจีน (หากลูกทัวรมีวีซาแลวจะทําการหักคืนให)
4. คารถ , คาอาหาร+ เครื่องดืม่ , คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามทีร่ ะบุไวในรายการ
5. คาประกันอุบตั ิเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินประกันไมเกิน 1,000,000 บาท (ขึ้นกับอายุผูเดินทาง) ซึง่ จะเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางบริษัททัวรกับบริษัทประกัน
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางคนไทย
2. กระเปาเดินทางในกรณีที่นา้ํ หนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (คาน้าํ หนักที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม)
3. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่ คาอาหารทีส่ ั่งเพิ่มเองในแตละมื้อ (นอกเหนือจากรายการ) คา
โทรศัพท คาซักรีด คาทิปเด็กยกกระเปาฯลฯ
5. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาทิป
☺ คาทิปไกดทองถิ่น วันละ 20 หยวนตอวันตอคน เทากับ 20 x 6 = 120 หยวน
☺ คาทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนตอวันตอคน เทากับ 10 x 6 = 60 หยวน
☺ คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตดุลยพินิจของทานเห็นสมควร
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. กรุณาสงชื่อ-นามสกุลเปนภาษาอังกฤษตามหนาพาสปอรต พรอมสงสําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
(เพื่อใชในการทําประกันภัยการเดินทาง)
2. ชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท (คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน) // หากทานยกเลิกกอนการเดินทาง
10 วัน ทางบริษัทฯจะเก็บคาใชจายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
เอกสารที่ใชในการทําวีซา
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุใชไดไมต่ํากวา 6 เดือนและตองมีหนากระดาษเหลืออยางนอย 2 หนาเพื่อประทับตราเขา-ออก
2. รูปถายสี(พื้นหลังสีขาวเทานั้น) ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ไมใชรูปสติ๊กเกอรหรือรูปที่ปริ้นทมาจากคอมพิวเตอร)
หมายเหตุ
1. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนไฟลทบินเหมาลํา ดังนั้นเมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถคืนเงินได และไมมีราคาตั๋วเด็ก
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะงด หรือ เปลี่ยนรายการ กรณีที่มีผรู วมคณะไมถึง 15 ทาน หรือ เกิดเหตุสุดวิสัยจนมิอาจแกไขได
3. เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกอาจมีการปรับราคาสูงขึ้น ซึง่ มีผลตอราคาตั๋วและคาน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินที่จะปรับตาม
สภาวะโลก ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ทาํ การเรียกเก็บคาทัวรเพิ่มตามความเปนจริง
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหรือชดใชคาเสียหายใดๆอันอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯเชน ภัยธรรมชาติ
ภัยปฏิวัติ ทางการเมือง การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหายทรัพยสิน , ความลาชาสายการบิน หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบและคืนคาใชจายตางๆ หากทานถูกปฏิเสธหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง ของสายการบิน บริษัทฯขนสงหรือหนวยงานที่ใหบริการ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะปรับเปลี่ยน, ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดยจะไมสามารถเรียกรองคืนคาบริการนัน้ ๆได
7. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบหรือคืนคาบริการใดๆทัง้ สิน้ หากทานไมใชบริการของบริษัทฯบางรายการ เชน ไมเที่ยวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาบริการไดชําระแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
8. หามนําไฟแช็ค มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือ ของมีคมทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินและรถไฟหัวจรวดโดยเด็ดขาด
เพราะอาจถูกยึดได ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิจ์ ะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากทานถูกยึด
9. เมื่อไดทําการตกลงชําระเงินคาทัวร ไมวาจะทั้งหมดหรือเพียงบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดตกลงยอมรับใน
เงื่อนไขขอตกลงตางๆตามทีร่ ะบุไวแลว

