(TG-656) : เฉิงตู อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน เมืองโบราณหวงหลงซี
หลวงพ่อโตเล่ อซาน เขาง้ อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง วัดเป้ ากัว๋ หมีแพนด้ า โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก
(พักโรงแรมเม่ าเสี้ยน 2 คืน, โรงแรมเฉิงตู 2 คืน, โรงแรมง้ อไบ้ 1 คืน ระดับ 4-5 ดาว)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน อุทยำนสวรรค์ภผู ำหิมะกำร์ เซีย ต๋ำกู่ปิง
ชวน เมืองโบรำณหวงหลงซี หลวงพ่อโตเล่อซำน เขำง้ อไบ๊ ยอดเขำจินติง่ มณฑลเสฉวน ชมควำมยิ่งใหญ่และสวยงำม
ของภูเขำหิมะ พร้ อมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวอีกมำกมำย โดยทีมงำนมัคคุเทศก์ที่ชำนำญงำน ที่พกั แบบมำตรฐำนและบริกำร
อำหำรเลิศรส

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สำนักงำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณมำร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง (รับกรุ๊ปละ 16 -20 ท่ าน)
• วันที่ 12 - 17 เมษำยน 2561 (ท่ำนละ 29,995.-บำท)
• วันที่ 25 - 30 พฤษภำคม 2561 (ท่ำนละ 28,995.-บำท)

วันแรก : สนามบินสุ วรรณภูมิ – เฉิงตู - เม่ าเสี่ ยน
08.00 น.
10.15 น.
14.25 น.

19.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรชัน้ 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย
เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยควำมสะดวกด้ ำนสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำง
ออกเดินทำงสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
ถึง ท่ าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลำประเทศจีนเร็วกว่ำประเทศ
ไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองแล้ ว นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเม่ าเสีย้ น ชมวิว
ทิวทัศน์ระหว่ำงทำง
บริกำรอำหำรเย็นที่ภตั ตำคำร (มื ้อที่ 1) หลังอำหำรพักผ่อนกันตำมสบำย (พักโรงแรม XIQXIAN INTER
HOTEL หรื อระดับ 4 ดำว)

วันทีส่ อง : เม่ าเสี้ยน – หมู่บ้านทิเบต นั่งกระเช้ า อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน
06.30 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรม (มื ้อที่ 2) หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย“ต๋ า
กู่ปิงชวน” อุทยำนทำงธรรมชำติที่ล ้ำค่ำของมณฑลเสฉวน ที่มีควำมสวยงำมของภูเขำหิมะและ
ทะเลสำบ ที่มีควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 5,286 เมตร เป็ นภูเขำธำรน ้ำแข็งที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ ชำวบ้ ำน
เชื่อว่ำมีเทพเจ้ ำพิทกั ษ์ภเู ขำแห่งนี ้อยู่ ทำให้ ภผู ำแห่งนี ้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขำได้ ระหว่ำงเส้ นทำงแวะ
ถ่ำยรูปกับ หมู่บ้านทิเบต มีธงมนตรำเรี ยงรำยระหว่ำงเส้ นทำง ซึง่ ชำวทิเบตแถวนี ้เป็ นชำวทิเบตนิกำย
หมวกแดง (นิงมำปำ)
บริกำรอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร (มื ้อที่ 3) หลังอำหำรนำท่ำน นั่งกระเช้ าชมภูเขานา้ แข็งหิมะ 3 ลูก
(เป็ นกระเช้ าที่สูงที่สุดในโลก) สู่ จุดชมวิว 4860 เมตร ชมควำมงดงำมของภูเขำหิมะที่สงู ชันตัดกับ
ท้ องฟ้ำที่มีสีฟ้ำครำมสดใสและพระอำทิตย์สะท้ อนกำร์ เซียคล้ ำยดัง่ ภูเขำเงินระยิบระยับ จำกนันน
้ ำท่ำน
ชม 3 ทะเลสำบสวรรค์ที่งดงำมไม่แพ้ จิ่วจ้ ำยโกว ชม ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลาธาร
คู่รัก และ ทะเลสาบต๋ ากู่ (ทะเลสาบนา้ มนต์ ขอพร) เพรำะชำวทิเบตมีกำรเล่ำขำนว่ำเมื่อใดที่มีเรื่ อง
เดือดร้ อนใจ ให้ มำกรำบไหว้ เทพเจ้ ำศักดิส์ ิทธิ์ที่ค้ มุ ครองทะเลสำบแห่งนี ้จะทำให้ เรื่ องที่เดือดเนื ้อร้ อนใจ
คลำยลงหรื อต้ องกำรขอพรต่อองค์เทพเจ้ ำก็จะสมหวังดัง่ ใจหมำย ทำให้ ทะเลสำบนี ้ถือเป็ นทะเลสำบที่มี
ควำมสำคัญยิ่งนัก มีประวัติควำมเป็ นมำกว่ำ 1,000 ปี ผ่ำนมำ น ้ำทะเลสำบนันจะมี
้ สีสนั ที่แตกต่ำงกันไป
แล้ วแต่ชว่ งฤดูกำล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ ผลินนน
ั ้ ้ำทะเลสำบจะมีสีเขียวเข้ มคล้ ำยดัง่ หยก ในช่วง
ใบไม้ ร่วงนันทะเลสำบจะเต็
้
มไปด้ วยสีสนั ของใบไม้ หลำกหลำยสีที่ร่วงหล่นลงจำกต้ นมำที่ทะเลสำบ
ในช่วงหน้ ำหนำวจะเป็ นสีขำวเต็มไปด้ วยน ้ำแข็งและหิมะน ้ำแข็ง สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับเข้ ำ
สู่ เมืองเม่ าเสีย้ น
บริกำรอำหำรค่ำที่ภตั ตำคำร (มื ้อที่ 4) หลังอำหำรพักผ่อนตำมอัธยำศัย (พักโรงแรม XIQXIAN INTER
HOTEL หรื อระดับ 4 ดำว)

วันทีส่ าม : เม่ าเสี่ ยน - เมืองโบราณหวงหลงซี - เล่อซาน – ล่องเรือ - หลวงพ่ อโตเล่อซาน – เขาง้ อไบ๊
07.00 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรม (มื ้อที่ 5) หลังอำหำรนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี Huang
Long Xi Old Town ที่มีควำมสวยงำมและบรรยำกำศคล้ ำยคลึงกับเมืองโบรำณลี่เจียงที่ได้ รับมรดกโลก
นำท่ำนย้ อนยุคกลับสูเ่ มืองจีนสมัยก่อนท่ำนจะหลงใหลไปกับควำมสวยงำม

12.00 น.

19.00 น.

บริกำรอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร (มือที่ 6) หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเล่ อซาน ระหว่ำงทำง
ท่ำนจะได้ ชื่นชมกับธรรมชำติ ชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องชำวชนบท ถึง เมืองเล่อซำน นำท่ำน ล่ องเรือเกาะ
เล่ อซาน มีลกั ษณะคล้ ำยพระนอนกลำงทะเล ชม หลวงพ่อโตเล่อซำน ที่ใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง
90 ปี (สร้ ำงขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ ใช้ เงินบริจำคจำกชำวบ้ ำนสร้ ำง เพื่อคอย
คุ้มครองภัยน ้ำท่วมจำกแม่น ้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซันเป็ นพระพุทธรูปปำงนัง่ ที่สกัดเข้ ำไปในภูเขำ
สูงและใหญ่ที่สดุ ในโลก มีควำมสูงถึง 71 เมตร จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ เชิงเขาง้ อไบ๊ (เอ๋ อเหมย
ซาน) ที่ได้ รับกำรขนำนนำมว่ำ “เมืองในหมอก”
บริ กำรอำหำรค่ำที่ภตั ตำคำร (มื ้อที่ 7) หลังอำหำรนำท่ำนเข้ ำที่พกั พักผ่อนตำมอัธยำศัย (พักโรงแรม
GRADEN CITY HOTEL หรื อระดับ 4 ดำว)

วันทีส่ ี่ : เขาง้ อไบ๊ – นั่งกระเช้ าขึน้ ยอดเขาจินติ่ง – วัดเป้ ากัว๋ - เฉิงตู
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรม (มื ้อที่ 8) หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ ยอดเขาง้ อไบ๊ "เอ๋ อเหมยซาน" ถือ
เป็ น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึง่ ประกอบไปด้ วยเอ๋อเหมยซำน, ผูโ่ ถซำน, อูไ่ ถซำน และ
จิ่วหวงซำน เขำง้ อไบ้ เป็ นสถำนที่มีวดั วำอำรำมและสถำนที่สำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ ตงอยู
ั ้ ม่ ำกมำย มี
พระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขำหลำยพันรูป ที่เขำง้ อไบ้ แห่งนี ้ยังมีวฒ
ั นธรรมที่งดงำม มีพืชพันธุ์ รวมทังสั
้ ตว์หำ
ยำกอีกหลำยชนิด นำท่ำนนัง่ กระเช้ าลอยฟ้าขึน้ สู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีควำมสูงจำก
ระดับน ้ำทะเล 3,077เมตร ท่ำนจะได้ เห็นทิวทัศน์อนั สลับซับซ้ อนไปด้ วยขุนเขำเหนือชันเมฆที
้
่สวยงำมดุจ
ดัง่ สวรรค์ นำท่ำนนมัสกำร พระสมันตภัทธโพธิสัตย์ ซึ่งชำวจีนจะเรี ยกว่ำ เซี่ยนผู่ซา หรื อ โผวเฮีย้
งผ่ อสัก ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมำจะเป็ นพระโพธิสวั ์ทรงคชสำรเป็ นช้ ำงเผือก 6 งำ (คัมภีร์
มหำยำนเรี ยกว่ำ ช้ ำงฉัททันต์) เพรำะถือว่ำช้ ำงเป็ นสัตว์ที่ทรหดอดทน ซึง่ องค์พระนี ม้ ีควำมสูง 48 เมตร
ตังอยู
้ ภ่ ำยใน วัดว่ านฝอ หรื อ วัดหมื่นปี วัดนี ้เป็ นวัดที่เกิดจำกพระประสงค์ของ ฮ่องเต้ แห่งรำชวงศ์ถงั
ที่อยำกแสดงควำมกตัญญูให้ พระมำรดำ จึงสร้ ำงวัดนี ้ให้ เป็ นของขวัญ โดยตังชื
้ ่อเป็ นมงคลให้ มำรดำมี
อำยุหมื่นปี เช่นเดียวกัน
บริกำรอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร (มือที่ 9) หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเป้ากั๋ว ซึง่ เป็ นวัดที่มีอำยุ
นับหลำยร้ อยปี และเป็ นวัดที่มีควำมสวยงำมแห่งหนึง่ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณเขำง้ อไบ๊ จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองเฉิงตู ชมวิถีชีวิตระหว่ำงทำง
บริ กำรอำหำรค่ำที่ภตั ตำคำร (มื ้อที่ 10) หลังอำหำรนำท่ำนเข้ ำที่พกั พักผ่อนตำมอัธยำศัย (พักโรงแรม
ACME HOTEL หรื อระดับ 4 ดำว)

วันทีห่ ้ า : เฉิงตู – หมีแพนด้ า - ร้ านนวดเท้ า – ร้ านยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก
07.00 น.

12.00 น.

18.00 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรม (มื ้อที่ 11) หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึง่ ใช้ เป็ น
ศูนย์เพำะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้ เป็ นสถำนที่ศกึ ษำหมีแพนด้ ำ จำกนันน
้ ำท่ำนแวะ ร้ านนวดเท้ า ให้
ท่ำนซื ้อบัวหิมะและสมุนไพรจีน
บริกำรอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร (มือที่ 12) หลังอำหำรนำท่ำนแวะ ร้ านยางพารา ให้ ทำ่ นเลือกซื ้อ
หมอน ที่นอนยำงพำรำเป็ นของฝำกตำมอัธยำศัย จำกนันน
้ ำท่ำนช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนคนเดินชุนซีล่ ู ให้ ทำ่ น
เลือกซื ้อของฝำกกันตำมอัธยำศัย
บริกำรอำหำรเย็นที่ภตั ตำคำร (มื ้อที่ 13) หลังอำหำรท่ำนชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก TOP SHOW OF
SICHUAN ที่ใช้ ศลิ ปะพร้ อมควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนหน้ ำกำกแต่ละฉำกภำยในเสี ้ยววินำที เป็ นกำร

แสดงที่สงวนและสืบทอดกันมำภำยในตระกูล หลำยชัว่ อำยุคน ไม่ถ่ำยทอดให้ บคุ คลภำยนอกทัว่ ไป นำ
ท่ำนเดินทำงกลับสู่ที่พกั (พักโรงแรม ACME HOTEL หรื อระดับ 4 ดำว)

วันทีห่ ก : เมืองเฉิงตู - ร้ านชา - ถนนโบราณจิงหลี่ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
07.00 น.

12.00 น.
15.30 น.
17.35 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรม (มื ้อที่ 14) หลังอำหำรนำท่ำนแวะ ร้ านชา ให้ ทำ่ นเลือกซื ้อใบชำของฝำกตำม
อัธยำศัย จำกนันน
้ ำท่ำนช้ อปปิ ง้ ของฝำกที่ ถนนโบราณจิงหลี่ ถนนสำยวัฒนธรรมที่มีขำยสินค้ ำ
พื ้นเมืองและขนมต่ำงๆ เป็ นจำนวนมำก
บริกำรอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร (มื ้อที่ 15) เมนูพิเศษอำหำรสมุนไพรจีน หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่
ท่ าอากาศยานซวงหลิง เฉิงตู
ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพทุกท่ำน

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 28,995.-บาท
ท่านละ 28,995.-บาท
ท่านละ 27,995.-บาท
ท่านละ 26,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• เทศกำลสงกรำนต์ เพิ่มท่ำนละ 1,000.-บำท
• สำหรับโรงแรมประเทศจีน ห้ อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้ ำไปแทน
• สำหรับท่ำนที่ตอ่ เครื่ องไปต่ำงจังหวัด ต้ องเผื่อเวลำอย่ำงน้ อย 3 ชัว่ โมง เพรำะต้ องผ่ำนตม. รับกระเป๋ ำด้ วยครับ
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่ำตัว๋ เครื่ องบินตำมรำยกำรระบุในรำยกำรทัวร์
2.ค่ำโรงแรมที่พกั 5 คืน (พักห้ องละ 2 ท่ำน ระดับ 4-5 ดำว)
3.ค่ำอำหำรทุกมื ้อพร้ อมอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม
4.ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยว
5.ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ำรักษำ 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บำท (ผู้เดินทำงสำรองจ่ำยไปก่อนตำมเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่ำภำษีสนำมบินไทย + ค่ำภำษีสนำมจีน
7.ค่ำวีซำ่ จีนและค่ำธรรมเนียมเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ
8.ค่ำน ้ำหนักสัมภำระขึ ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง
• หมายเหตุ
1.ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 20 หยวนและคนขับรถ 20 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 240 หยวน)
2.สำหรับค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ไทย วันละ 50.-บำท รวม 6 วัน 300.-บำท (หรื อจะให้ มำกให้ น้อย ตำมควำมถูกใจได้ ครับ)
• ที่พกั : โรงแรมระดับ 4-5 ดำว ภำยในห้ องสะดวกสบำยดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้ องถ่ำยรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยำรักษำโรคประจำตัว, รองเท้ ำสวมใส่สบำย, เสื ้อกันหนำว

• การสารองที่น่ ัง
1.วำงมัดจำท่ำนละ 10,000.-บำท พร้ อมส่งชื่อ-นำมสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ มำให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทำง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภำยใน 20 วันก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯ จะเก็บค่ำมัดจำทัวร์ หรื อเก็บค่ำใช้ จำ่ ยตำมควำมเป็ นจริงครับ
• เอกสารทาวีซ่า
1.หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้ งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (ใช้ เฉพำะหนังสือเดินทำงอย่ำงเดียว ทำวีซำ่ กรุ๊ป)
2.หนังสือเดินทำงควรมีหน้ ำว่ำงๆ สำหรับประทับตรำวีซำ่ และตรำเข้ ำ-ออก อย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
3.ส่งเอกสำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 15 วัน
• พำสปอร์ ต ต้ องมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีดำ่ นตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำร
เดินทำงของท่ำนครับ
• หมำยเหตุ : ท่ำนจะได้ รับพำสปอร์ ตคืนในวันเดินทำงครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนำคำรกรุงไทย สำขำเดอะพรอมำนำด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนำคำรยูโอบี สำขำอโศมนตรี บัญชีกระแสรำยวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนำคำรทหำรไทย สำขำรำมอินทรำ กม.8 บัญชีกระแสรำยวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
• หมำยเหตุ : ทุกครัง้ ที่ทำ่ นโอนเงิน กรุณำเขียนชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มำให้ ด้วยนะครับ อย่ำแฟกซ์สลิปมำ
อย่ำงเดียว เพรำะเรำไม่ร้ ูวำ่ เป็ นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ ทำ่ นไม่ได้ นะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
• รำคำทัวร์ นี ้ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และ ค่ำบริกำรหัก ณ ที่จำ่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้
• หำกท่ำนถูกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลำยทำง ปฎิเสธกำรเข้ ำหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตำม ทำให้ ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ บำงส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบิน กำรล่ำช้ ำของ
สำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หำยระหว่ำงเดินทำง ที่เกิดขึ ้นเหนืออำนำจควำมควบคุมของ
บริษัทฯ
• ในระหว่ำงเดินทำง หำกท่ำนไม่ใช้ บริ กำรใดๆ ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่สำมำรถเรี ยกร้ องขอ
ค่ำบริ กำรคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรนำเที่ยวตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ ทังนี
้ ้ทำงบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ

