[XI-AN 545] : ซีอาน ลัว่ หยาง สุ สานทหารจิ๋นซี ถา้ หลงเหมิน วัดเส้ าหลิน
เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ โชว์ ราชวงศ์ ถัง (ไม่ ลงร้ านช้ อปรัฐบาล ร้ านยา เน้ นเทีย่ วครับ)
(พักโรงแรมซีอาน 2 คืน, ลัว่ หยาง 1 คืน และ หลินป่ าว 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนาเที่ยวประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่และสวยงานของ สุสานทหารจิ๋นซี ชม
ถ ้าหลงเหมิน (มรดกโลก) และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชานาญงาน ที่พกั แบบมาตรฐานและ
บริการอาหารเลิศรสครับ
• ทัวร์ ซีอาน ลัว่ หยาง วัดเส้ าหลิน ไม่ลงร้ านช้ อปรัฐบาลจีน มีเวลาเที่ยวมากขึ ้น
• ที่นงั่ บนเครื่ อง ล็อกที่นงั่ ไว้ ลว่ งหน้ า สะดวกสบายในการเดินทาง
• มีบริการอาหารขาไปบนเครื่ อง 1 มื ้อ
• ที่พกั โรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว
• บินตรงซีอาน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.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
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง (บินตรงซีอาน...เดือนเมษายน - ตุลาคม ไม่ ลงร้ านช้ อป ร้ านรัฐบาล)
• วันที่ 14 - 18 เมษายน 2561 (ท่านละ 34,995.-บาท...เทศกาลดอกโบตัน๋ บาน)
• วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561 (ท่านละ 30,995.-บาท...เร็ วๆนี ้)

วันแรก : สนามบินดอนเมือง – เมืองซีอาน
14.00 น.
16.25 น.
21.35 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์ เอเชีย เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดย สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD588 (ที่นงั่ บนเครื่ อง เราล็อกที่นงั่ ไว้
ล่วงหน้ าและบริ การอาหารบนเครื่ อง)
ถึง ท่ าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาที่มีแม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มี
ประวัติศาสตร์ ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ ถกู สถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นนคร
หลวงในสมัยต่างๆ รวมทังสิ
้ ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้ เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่มต้ นของเส้ นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มี
โบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อนั ล ้าค่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเข้ าที่พกั พักผ่อน (พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ อง : เมืองลัว่ หยาง เมืองเติงฟง วัดเส้ าหลิน ป่ าเจดีย์ โชว์ กงั ฟู
07.00 น.
12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 2) หลังอาหารนาท่าน นัง่ รถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองลั่วหยาง ชมวิว
ทิวทัศน์ระหว่างเส้ นทาง ถึง เมืองลั่วหยาง นาท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง (Dengfeng)
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม วัดเส้ าหลิน หรือ วัดเสีย้ วลิม้
ยี่ เป็ นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยูจ่ ริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยาย
กาลังภายในหลายเรื่ อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ ง วัดเส้ าหลิน ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของเทือกเขา
ซงซาน เมืองซานซี มณฑลเหอหนาน ก่อตังโดยภิ
้
กษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึง่ เป็ นผู้นาพุทธ
ศาสนานิกายเซน เข้ ามาของการฝึ กฝนศิลปะการป้องกันตัว ที่ร้ ูจกั กันในนาม “กังฟูเส้ าหลิน” นาชมสิ่ง
สาคัญในวัดเส้ าหลินอันได้ แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้ าในอดีต
ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ นาท่านชม ป่ าเจดีย์ หรื อ ถ่าหลิน ที่มีหมูเ่ จดีย์กว่า 200 องค์ ซึง่
เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิ ของอดีตเจ้ าอาวาสของวัดเส้ าหลิน จากนันน
้ าท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบ
ทอดเป็ นบทเรี ยนและมีการจัดแสดงให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม ที่โรงเรี ยน ฝึ กกังฟู
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก CHEERED HOTEL หรื อ
ระดับ 5 ดาว)

วันทีส่ าม : เมืองลัว่ หยาง ถา้ ผาหลงเหมิน ศาลเจ้ ากวนอู เทศกาลดอกโบตั๋นบาน
07.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง ชม ถา้ ผาหลงเหมิน
(ถา้ หินประตูมังกร) เป็ นกลุ่มถ ้าบนหน้ าผา อยูห่ ่างจากเมืองลัว่ หยางออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตร มี
ภูเขาเซียงซานทางทิศตะวันออกและภูเขาหลงเหมินทางทิศตะวันตก มีแม่น ้าอี๋สยุ่ ไหลผ่านตรงกลาง
มองดูเสมือนประตูที่มีมงั กรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงได้ ชื่อว่า หลงเหมิน คือ ประตูมงั กร พื ้นที่บริเวณกลุม่ ถ ้า
มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดว่าเป็ น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่
ประกอบด้ วย ถ ้าผาม่อเกา ถ ้าผาหลงเหมิน และถ ้าผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในจีน สถานที่นี ้เป็ น

ช่องทางสาคัญทางการคมนาคมและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนักเขียนและปั ญญาชน
จีน ในสมัยต่างๆ นอกจากนี ้ หินในสถานที่นี ้ก็มีคณ
ุ ภาพดีเหมาะสาหรับการแกะสลัก ฉะนันคนจี
้
นใน
สมัยโบราณจึงเลือกสถานที่นี ้ขุดเจาะถ ้าหิน ถ ้าหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้ างในรัช
สมัยเว่ยเหนือ ค.ศ. 494 ใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างบูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี จนถึงยุค
ราชวงค์ถงั และซ่ง ปั จจุบนั ยังคงหลงเหลือถ ้าผาแกะสลักอยูจ่ านวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา
2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบนั ทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พทุ ธ 50
กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สงู สุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 ซ.ม.
ถ ้าผาหลงเหมินได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง้ ที่
24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็ นถ ้าหิน 1 ใน 3 ถ ้าใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านชม ศาลเจ้ ากวนอู ตังอยู
้ ท่ างใต้ ของ
เมืองลัว่ หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปั น้ กวนอูแม่ทพั ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ ก (ค.ศ.220265) ผู้ซงึ่ ได้ รับสมญานามให้ เป็ นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้ าหาญของชาว
จีน จากนันน
้ าท่านเข้ าชม สวนดอกโบตั๋น "เทศกาลดอกโบตัน๋ บานเมืองลัว่ หยาง เป็ นเทศกาลชมดอก
โบตัน๋ ที่สวยงามที่สดุ ในประเทศจีน" ดอกโบตัน๋ เป็ นดอกไม้ ที่มีความหมายพิเศษสาหรับชาวจีน ตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นหนึง่ ในดอกไม้ อีกชนิดหนึง่ ที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีน เป็ นดอกไม้ ที่มี
ความหมายดีๆ ที่เป็ นมงคล
19.00 น.
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก ZIJINGONG HOTEL หรื อ
ระดับ 4 ดาว)
• หมายเหตุ เทศกาลดอกโบตัน๋ บาน จัดขึ ้นในเดือนเมษายนครับ

วันทีส่ ี่ : เมืองซีอาน สุ สานทหารดินเผาจิ๋นซี กาแพงเมืองโบราณซีอาน จัตุรัสหอกลอง โชว์ ราชวงศ์ ถัง
07.00 น.

12.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านเข้ าชม สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจ๋ ินซี ใช้
แรงงานในการสร้ างถึง 4 แสนคน เวลาสร้ างนานถึง 37 ปี ถูกสร้ างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผ้ เู ป็ นปฐม
กษัตริ ย์ของราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุน่ แห่งนี ้ชาวนาจีนได้ ขดุ ค้ นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ นจานวนกว่า
7,000 ตัวนับเป็ นสุสานใต้ ดนิ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ถูกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกในปี คศ.1979 โดยองค์การ
สหประชาชาติ
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารเมืองซีอาน (มื ้อที่ 9) หลังอาหารนาท่านชม กาแพงเมืองโบราณซี
อาน ที่สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้ รับการอนุรักษ์ไว้
อย่างดี กาแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร
ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้ าออกทังสี
้ ่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้ านข้ างยัง
มีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จากนันน
้ าท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองซีอานบน
ถนนซีต้าเจีย ตรงข้ ามเป็ น จัตรุ ัสหอระฆัง หอระฆังโบราณ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาใน
สมัยราชวงศ์ชิงได้ ทาการบูรณะขึ ้นมาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ า
กว้ าง 9 เมตร โครงสร้ างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชัน้ สร้ างในสมัย พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึง่ เป็ นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง

18.00 น.

บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 10) เมนูพิเศษ เกี ้ยวซีอาน อาหารขึ ้นชื่อของซีอาน จากนันน
้ าท่านชม
โชว์ ราชวงศ์ ถัง สัมผัสกับความอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ ระบบแสงสีเสียง อันตระการตกับการแสดงโชว์
ย้ อนยุคสมัยราชวงศ์ถงั นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรม (พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ ้ า : วัดลามะกว่ างเหริน - เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ - สนามบินดอนเมือง
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.
22.25 น.
01.25 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 11) หลังอาหารนาชม วัดลามะกว่ างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนคร
ซีอาน สร้ างขึ ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครัง้ ฮ่องเต้ คงั ซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน นาชมกาแพงหินที่มีรูปสลัก 18
อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้ สร้ างวัดโดยคาสัง่ ของวังหลวงซึง่ เป็ นลายมือของฮ่องเต้ คงั ซี นมัสการเจ้ า
แม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นาท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสตั ย์ ที่วิหารมหา
วีรา นมัสการรูปจงคาปาผู้นานิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ นาชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิ ฎก
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 12) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั้
เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ วัดนี ้เคยเป็ นอารามหลวงที่สร้ างขึ ้นโดยฮ่องเต้ ถงั เกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา
หลังจากสร้ างเสร็จได้ นิมนต์พระถังซัมจัง๋ มาเป็ นเจ้ าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิ ฎกที่นามาจาก
อินเดีย พระถังซัมจัง๋ ได้ เป็ นผู้ออกแบบและร่วมสร้ างเจดีย์หา่ นป่ า ขึ ้นเพื่ อเก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของ
เจดีย์จะคล้ ายแบบอินเดีย มี 7 ชัน้ สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้ างเจดีย์ด้วยดินทังหมด
้
แต่พอมาใน
สมัยราชวงศ์หมิง ได้ รับการบูรณะเป็ นอิฐทังหมด
้
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ของฝากที่บริเวณจัตรุ ัส ซึง่ มีร้าน
ของฝากของที่ระลึกมากมาย
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 13) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซีอาน
เหินฟ้าบินกลับสูก่ รุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD589
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 34,995.-บาท
ท่านละ 34,995.-บาท
ท่านละ 34,995.-บาท
ท่านละ 33,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สาหรับโรงแรมประเทศจีน ห้ อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้ าไปแทน
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ าด้ วยครับ
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ + ค่าวีซ่าจีน + ค่าชมโชว์

8.ค่าน ้าหนักสัมภาระขึ ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์ไทยนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
10.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีนนาเที่ยว (พูดไทยครับ)
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถจีน (รวมทังทริ
้ ป 100 หยวน)
2.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 50 บาท (รวมทังทริ
้ ป 250 บาท/คน)
• หมายเหตุ : อัตราค่าบริ การนี ้ไม่ค้ มุ ครองกรณีกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่ องชารุดเสียหายทุกกรณี
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาท พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ
• เอกสารทาวีซ่าประเทศจีน
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
3.รูปถ่ายสีพื ้นหลังสีขาว เปิ ดใบหน้ าชัดเจน เห็นคิ ้ว เห็นใบหูชดั เจน (รูปขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว เท่านัน้ ห้ ามใส่ชดุ เครื่ องแบบ
ราชการ ห้ ามใส่เครื่ องประดับ ห้ ามใส่เสื ้อสีขาว)
• พาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีดา่ นตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่านครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิธ์ านี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้

• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

