
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง   วนัที� �-��, ��-��, ��-�� ก.ย. �� // ��-�� ต.ค. ** � -�! ต.ค. 
วนัที� "-�, �"-�� พ.ย., ��-�� ธ.ค. // �-�� ธ.ค. �� ** ( � วนั " คนื ) 

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – ฉงชิ�ง – รถไฟความเร็วสูง – อี5ชาง – ถนนคนเดนิอี5ชาง – เรือสําราญ PRESIDENT CRUISE No.! 
��.�� น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร � ชัBน �  เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย  เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางขึ'นเครื�อง 
06.20 น. นาํท่านเหินฟ้าสู่ เมอืงฉงชิ�ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD ���  (บริการอาหารบนเครื�อง) 
10.20 น. ถึง มหานครฉงชิ�ง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที�ขึ'นตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมือง

ในหมอก” อนัเป็นแหล่งกาํเนิดของชนเผา่ปาหยีโบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเนิ�นนานกวา่ 3,000 ปี  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่เมืองอีAชาง โดยรถไฟความเร็วสูง ตั'งอยู่ทางทิศตะวนัตกของ 
มณฑลหูเป่ยและอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่นํ'าแยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิ' งที� ถนนคนเดินอีA
ชาง 



คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE No.7 เพื�อเริ�มตน้แห่งการล่อง
แม่นํ'าแยงซีเกียง ภายในมีสิ�งอาํนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ลอ็บบี'  หอ้งอาหาร หอ้งฟิตเนส บาร์ ร้านเสริมสวย หอ้งนวด
ฝ่าเทา้ ฯลฯ ใหท่้านไดพ้กัผอ่นและชมทศันียภ์าพอนังดงามสองฟากฝั�งแม่นํ'าแยงซีเกียง ^_^ หลบัฝันด ีราตรีสวสัดิMค่ะ ^_^ 

วนัที�สอง ล่องแม่นํBาแยงซีเกียง – ช่องแคบซีหลิงเสีย – อิสระบนเรือ หรือ เลือกซืBอออฟชั�น ชมเขื�อนซานเสียต้าป้า – งานเลีBยง
ต้อนรับ 

เช้า บริการอาหารเช้าบนเรือ โดยเรือจะล่องแล่นสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ� งเป็นช่องแคบที�มีขนาดยาวที�สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่
นอ้ยในแม่นํ' าแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมยัก่อนช่องแคบซีหลิง ถือไดว้่าเป็นช่องแคบที�มีอตัราความ
เสี�ยงสูงที�สุดในการแล่นเรือ เนื�องจากมีทั'งหินแก่งและหินโสโครกที�นบัไม่ถว้น และผดุโผล่อยูต่ามนํ'า 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนับนเรือ บุฟเฟต์นานาชาต ิอสิระพกัผ่อนบนเรือกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิต
เนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น  หรือสามารถซืBอออฟชั�นบนเรือได้  

Option ชม เขื�อนยักษ์ที�อลังการใหญ่ที�สุดในโลก ซันเสียต้าป้า เมื�อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. G��H จะครองตําแหน่งเขื�อนที�ใหญ่ที�สุดใน
โลก สันเขื�อนมีความยาว I�IJ เมตร สูง KLJ เมตร สามารถเก็บกกันํ' าได ้ IH.I ลา้นลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น J ส่วน G 
ส่วนสาํหรับผลิตกระแสไฟฟ้า Kส่วนกลางสาํหรับระบายนํ'าอีก G ส่วนเป็นประตูสาํหรับเรือผ่าน ส่วนที�หนึ�งสาํหรับเรือที�มี
ระวางขบันํ' า I���-K�,��� ตนั และอีกส่วนสาํหรับเรือที�มีระวางขบันํ'าไดน้อ้ยกว่า I,��� ตนั ช่องระบายนํ' าของเขื�อนยาว 
�LI เมตร มีประตูใหเ้รือผ่าน J ลาํดบัชั'น เขื�อนนี'ถูกสร้างใหรั้บแรงสั�นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไดถึ้ง N ริกเตอร์ นอกจาก
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัช่วยป้องกันนํ' าท่วมหลากสองฝากฝั�งแม่นํ' าแยงซีเกียงและสามารเก็บกักนํ' าเพื�อผลิต
กระแสไฟฟ้าส่งใหพื้'นที� K ใน J ของประเทศจีน   

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารบนเรือ โดยงานเลี'ยงรับรองจากเรืออย่างอบอุ่นพร้อมกบัการแนะนาํโปรแกรมวนัรุ่งขึ'น 
จากนั'นเชิญท่านสนุกกบัการจดังานสงัสรรคป์าร์ตี'  ท่านจะไดร่้วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงแสงสีเสียงบนเรือ    
^_^ หลบัฝันด ีราตรีสวสัดิMค่ะ ^_^ 

วนัที�สาม  ช่องแคบอูเสีย – ช่องแคบชูถังเสีย – อสิระบนเรือ หรือ เลอืกซืBอออฟชั�น 

เช้า บริการอาหารเช้าบนเรือ จากนั'นเรือจะแล่น ผ่านช่องแคบอูเสีย มีความยาว �� ก.ม. ซึ� งเป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหนึ� งใน
บรรดา I ช่องแคบของแม่นํ' าแยงซีเกียง ช่องแคบนี' เนื�องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทศันียภาพที�โดดเด่นเป็น
พิเศษ โดยที�สองฟากฝั�งจะมีแนวหินผาที�มีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายซอ้นกนัเป็นชั'นอย่างมีระเบียบ ซึ� งมียอดเขา KG ลูก
ตั'งเด่นตระหง่านสองฟากฝั�ง เปรียบเสมือนหนึ�งสร้อยเพชรมรกตอนังดงามของแม่นํ'าแยงซีเกียง ชมบรรยากาศระหว่างเรือ
จะแล่นผ่านเขตทิวทศัน์ของ ช่องแคบชูถังเสีย ซึ� งเป็นช่องแคบที�มีความยาวสั'นที�สุดเพียง L ก.ม.เท่านั'น แต่เป็นช่องแคบที�
สามารถดึงดูดใจนกัท่องเที�ยวไดพ้อสมควร โดยเฉพาะช่วงดา้นตะวนัตกของช่องแคบที�มีชื�อว่าประตูขุยเหมิน กระแสนํ'าจะ
เชี�ยวกรากมาก เรือสาํราญตอ้งฝ่าด่านอนัแข็งแกร่งนี' ไปดว้ยความทรนง (เปรียบนยัดงัคนเมื�อพานพบอุปสรรคในชีวิตแลว้
ตอ้งอยา่ทอ้ถอยหรือยอมแพที้�จะฝ่าฟันไปใหพ้น้  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนับนเรือ บุฟเฟต์นานาชาต ิอสิระพกัผ่อนบนเรือกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิต
เนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น  หรือสามารถซืBอออฟชั�นบนเรือได้  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
วนัที�สี�  เจดย์ีสือเป่าไจ้ – อสิระบนเรือ หรือ เลอืกซืBอออฟชั�น – งานเลีBยงอาํลา 

เช้า  บริการอาหารเช้า บนเรือ นาํท่าน จากนั'นนาํท่านเดินทางขึ'นจากเรือ ชม วัดสือเป่าไจ้ ตั'งอยู่บนหนา้ผาทางทิศเหนือของ
แม่นํ'าแยงซีเกียงในนครฉงชิ�ง สนันิษฐานวา่วดัสร้างขึ'นในช่วงปลายสมยัราชวงศห์มิงโดยเป็นวดัพุทธที�มีลกัษณะผสมของ
ลทัธิเต๋าเขา้ไป ปัจจุบนัตวัวดัตั'งอยู่ในวงลอ้มของเขื�อนขนาดเลก็โดยมีทางเขา้วดัเชื�อมมาจากอีกดา้นหนึ�ง สัญลกัษณ์สาํคญั
ของวดัที�มองเห็นมาแต่ไกลก็คือเจดียโ์บราณสูง KG ชั'น โดยดา้นหนึ�งของเจดียย์ึดติดกบัหนา้ผาไดอ้ย่างแนบสนิท ภายในมี
บนัไดซิกแซกให้เดินขึ' นไปด้านบนไดซึ้� งจากด้านบนนี' สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆวดัไดไ้กลสุดลูกหูลูกตาทั'งวิว



ธรรมชาติและส่วนที�เป็นอาคารบา้นเรือน เดิมทีวดัสือเป่าไจต้ั'งอยู่ติดกบัหนา้ผาโล่งๆซึ� งสามารถล่องเรือเขา้ไปใกล้ๆ ได ้แต่
ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื�อนซานเสียทาํให้ระดบันํ' าบริเวณรอบๆสูงขึ'นและจะไปทาํลายโครงสร้างทั'งหมดของวดั 
ทางการจีนจึงไดส้ร้างเขื�อนเล็กๆลอ้มรอบวดัเอาไวเ้พื�อเป็นเกราะป้องกนัไม่ให้วดัไดรั้บความเสียหายมว้่าโครงสร้างของ
วดัสือเป่าไจท้ั'งหมดเป็นไมที้�เจาะเขา้ไปจนติดหนา้ผาแต่ก็สามารถผ่านช่วงเวลานบัร้อยๆปีมาได ้การก่อสร้างนั'นทาํโดยไม่
มีตะปูแมแ้ต่ตวัเดียวซึ� งนบัเป็นอีกหนึ� งภูมิปัญญาของชาวจีนที�ใชเ้ทคนิคในการขดัและสลกัไมเ้ขา้ดว้ยกนัจนกลายมาเป็น
มรดกแห่งภูมิปัญญาที�ล ํ'าค่ามาจนถึงปัจจุบนั 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนับนเรือ บุฟเฟต์นานาชาต ิอสิระพกัผ่อนบนเรือกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิต
เนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น  หรือสามารถซืBอออฟชั�นบนเรือได้  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาต ิพร้อมร่วมงานเลี'ยงอาํลาจากทางเรือ  
^_^ หลบัฝันด ีราตรีสวสัดิMค่ะ ^_^ 

วนัที�ห้า  ฉงชิ�ง – ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – หงหย้าต้ง – ฉงชิ�ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก หลงัอาหารชิ�ง นาํท่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี�ถัง) ที�สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่ง
กองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติัสําเร็จในปี G�H� จุคนไดก้ว่า �,��� คน ใชเ้ป็นที�ประชุมสภาผูแ้ทน และโรง
ละครของประชาชน จาํลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ�ง ใหท่้านเกบ็ภาพบรรยากาศขา้งนอก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพลก็ซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ 
ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร  ร้านขายสินคา้ที�ระลึก ฯลฯ ที�นี�ถือเป็นจุดนดัพบพกัผอ่นของชาวเมือง และจุดชมวิวชั'นดี อีกทั'ง
ยงัเป็นจุดถ่ายรูปที�สาํคญัของนกัท่องเที�ยวอีกดว้ยสมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉงชิ�ง 

K8.J0 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� FD 553 (บริการอาหารบนเครื�อง)  
2�.�J น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน    

 
รายการท่องเที�ยวนีBอาจเปลี�ยนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม  

ทัBงนีBถือเป็นเอกสิทธิMของผู้จัดโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสําคญั 

อตัราค่าบริการ ** ไม่มรีาคาเดก็ ** ไม่แจกกระเป๋า  *** 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ และเดก็พกัมีเตียง  
พกัเดี�ยว 

เพิ�มท่านละ 

�-��, ��-��, ��-�� ก.ย. �� // ��-�� ต.ค. �� 
"-�, �"-�� พ.ย. // ��-�� ธ.ค. �� 

��,   .-  ,###.- 

� -�! ต.ค., �-�� ธ.ค. �� �$,   .-  ,###.- 
 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง *** 
 

เนื�องจากเป็นราคาพิเศษ เมื�อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที�ยวตามรายการ ซึ�งอาจจะมีการ
เปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที�จะไม่ท่องเที�ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงิน
เพิ�ม �,��� บาท ต่อวนัต่อท่าน เนื�องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซี�งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที�ยวและร้านค้าต่างๆ  



อตัราค่าบริการนีBรวม 
- ค่าตัAวเครื�องบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั'นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วนัทาํการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํBาหนักกระเป๋า ท่านละ �� กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี�นํBาหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํBาหนักที�เกนิเอง *** 
 
 

อตัราค่าบริการนีBไม่รวม 
-ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม N% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย I%    -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   
-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ   
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น �� หยวนต่อคนต่อวนั, คนขับรถท้องถิ�น �� หยวนต่อคนต่อวนั, หัวหน้าทัวร์ �� หยวนต่อคนต่อวนั 

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

- การจอง มดัจาํท่านละ �,000 บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย KJ วนั  

@  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย �� วนั @ 
1. สําเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายแบบชัดเจน   
2. กรณีที�ท่านมีวซ่ีาจีนยื�นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวซ่ีาได้  �,��� บาท / ท่าน  

อตัราค่าวซ่ีาด่วน กรณีที�ท่านส่งเอกสารวซ่ีากรุ๊ปไม่ทัน  

ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท   
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีBคือ 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เงื�อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 
เนื�องจากราคานีBเป็นราคาโปรโมชั�น ตั5วเครื�องบินการันตกีารจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม ���% ซึ�งเมื�อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก
จะไม่มกีารคืนค่ามดัจาํใดๆ ทัBงสิBน และในกรณีที�ออกตั5วเครื�องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา
เรื�องขอคืนค่าตั5วหรือขอคืนค่าทัวร์ทัBงหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัAวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั'งสิ'น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัAวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั'น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัAวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบชาํระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัAว / ตัAว K ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ'ามนัเชื'อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และบริษทัฯ จะ
หกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      



4. กรณีที�ท่านซื'อตัAวเพิ�ม เกินจากจาํนวนตัAวที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัAวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้
เดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัAวเตม็ใบ  

@  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย �� วนั @ 
3. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี G นิ'ว G ใบ  
4. กรณีที�ท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม G หนา้ ส่งมาใหที้�บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน ์เพื�อ

ความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
5. กรณีที�ท่านมวีซ่ีาจีนยื�นจากเมอืงไทยแล้ว หักคืนค่าวซ่ีาได้  �,��� บาท / ท่าน  

อตัราค่าวซ่ีาด่วน กรณีที�ท่านส่งเอกสารวซ่ีากรุ๊ปไม่ทัน  

ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท   
หมายเหตุ 

-เนื�องจากเป็นไฟล์ทเหมาลาํ เมื�อออกตั5วแล้วไม่สามารถนํามาคืนเงนิได้ และไม่มรีาคาตั5วเดก็ 
-ราคาและเวลาเดนิทางตามรายการที�กาํหนด อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ขึBนอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธิ\  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง KJ ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณี
กระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ'นอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินที�
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ\ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั'นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ\  ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

เนื�องจากสภาวะนํBามนัโลกที�มคีวามแปรปรวน ทาํให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํีBามนัขึBนในอนาคต 
ซึ�งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิMเกบ็ค่าภาษนํีBามนัเพิ�มตามความเป็นจริง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั5ว 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,���,��� บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 
 

พาสปอร์ตควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มิฉะนั'นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

� หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดที�มีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัขึ'นเครื�องและขนาดของ
บรรจุภณัฑแ์ต่ละชิ'นหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์

� สาํหรับท่านที�ตอ้งซื'อบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื�อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลอืกซืBอบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดินทางได้  
         ทั'งนี' เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซื'อบตัรโดยสารเพื�อเดินทางใบใหม่  



 
 

ตัวอย่างสําเนาหนังสือเดนิทาง 

 
 

 


