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( วัน คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จางเจียเจีย
คณะเดินทางพร้ อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั น ประตู - เคาเตอร์ สายการบินแอร์ เอเซี ย
(FD) เจ้าหน้าที ของบริ ษทั คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนําขันตอนจาก
เจ้าหน้าที) กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ
สายการบิน ของเหลวนําขึนเครือง ทังหมดทีนําใส่ กระเป๋ าถือติดตัวขึนเครื องจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์และมีปริ มาณไม่
เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวควรใส่ ในถุงทีโปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย
ให้นาํ ถุงขึนไปเพียงใบเดียวเท่านัน การนําผลิตภัณฑ์ ของสด ทีทําจากสัตว์ไม่วา่ เนื อหมู เนื อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาต
ให้นาํ เข้าประเทศเพือป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
เดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยเทียวบินที FD 540 ( บริการอาหารบนเครือง ) เวลาทีเมืองจีนเร็วกว่ าไทย ชม

เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งหนึ ง
ของจีน รวมทังเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมาจางเจีย
เจี ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมื องเอกก็เหมื อนมาไม่ถึงหู หนาน” หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า เมื องและศุลกากรแล้วนําท่ าน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนําท่านช้อปปิ ง ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ ตลาดใหญ่ทีสุ ดของ
มณฑลหู หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื อทังสิ นค้าแบรนด์เนม ยีห้อจีนชือดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกิน
พืนเมื องให้ท่านเลื อกสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้องถิ นให้ท่านซื อของพืนเมื องเป็ นของฝาก สมควรแก่ เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย ซึ งตังอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน
เป็ นพืนทีทีมีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพทีงดงาม คลอบคลุมพืนทีมากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพืนที
เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจียได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่ งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
วนอุทยานแห่ งชาติ หุ บเขาซูยี และภูเขาเทียนจือ ความโดดเด่นของทีนี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายทีตังตระหง่านกว่า
3,000 ยอด และสู งกว่า 200 เมตร นอกจากนียังมีช่องแคบ ลําธาร สระนํา และนําตกมากมาย รวมทังมีถากว่
ํ า 40 ถํา ซึ งทํา
ให้สถานทีแห่งนี มีภมู ิทศั น์ทีงดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าทีพักโรงแรม อิสระพักผ่อน
พักทีจางเจียเจีย โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*
วันทีสอง
แกรนด์ แคนย่ อนจางเจียเจีย – สะพานแก้ วยาวทีสุ ดในโลก – ชมโชว์ หนังตะลุง
.

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่านเทียวชม จางเจียเจียแกรนด์ แคนยอน สะพานแก้ วข้ ามเขาทียาวทีสุ ดใน
โลก สถานทีท่องเทียวแห่ งใหม่ในจางเจียเจีย เดินทางชม SKY WALK แห่ งใหม่ล่าสุ ด ด้วยความยาวถึง เมตร กว้าง
เมตร สู งถึง เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ทีสวยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ ***
หมายเหตุ...เนืองจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานทีท่ องเทียวใหม่ และต้ องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู งจากรัฐบาลจีน หากสะพาน
ไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเทียวเข้ าชม ผู้จดั ขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลียนสถานทีเทียวอืนทดแทน แล้ วแต่ ความเหมาะสม
นําท่านแวะเยียมชม ศู นย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิ มชาดํา สุ ดยอดใบชาของมณฑลหู หนานทีมีสรรพคุณเรื องสุ ขภาพ ให้
ท่านเลือกซื อเป็ นของฝาก
เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปผ่อนคลายความเมือยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า เป็ นการแช่เท้า
ด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที “ศู นย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟั งเรื องราวเกียวกับการแพทย์โบราณ
ตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ทีมีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชียวชาญ
และซื อยาแก้นาร้
ํ อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” นําท่านชม การแสดงหนังตะลุง การละเล่นพืนบ้าน ซึ งจะแสดงเกียวกับ
ตํานาน ก๊ก และวัฒนธรรมของชาวพืนเมือง สวยงามและได้ความรู้กลับบ้าน (หากการแสดงหนังตะลุงปิ ดการแสดงขอ
สงวนสิ ทธิไม่ ชดเชยรายการโชว์ อนื เนืองจากเป็ นการแสดงโชว์ วฒ
ั นธรรมพืนบ้ านทีไม่ มคี ่ าใช้ จ่ายใดๆ)
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ ทีพัก
พักทีจางเจียเจีย โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*
วันทีสาม
ลําธารแส้ ม้าทอง – ภูเขาเทียนจือซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึงใต้ ฟ้า – โชว์ หมอกฝนจางเจียเจีย
เช้ า

เช้ า

เทียง

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่านชม ร้ านผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทัง
ใช้เครื องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพือมาทําใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ งเหมาะกับการซื อ
เป็ นทังของฝากและใช้เองนําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจีย ปั จจุบนั ได้
เปลียนชื อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็ นสถานทีทีใช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์เรื องอวตาร อุทยานจางเจียเจียตังอยู่ทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนานเป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่าน
ขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ เปลียนเป็ นรถของอุทยาน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเทียวชม เขตอนุ รักษ์ ธรรมชาติเทียนจือซาน เป็ นเขตป่ า
อนุ รักษ์ต่อเนื องมาจากทางด้านทิศเหนื อของอุทยานแห่ งชาติจางเจียเจืย เทียวชมยอดเขาทีมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
และมีจุดชมวิวทีสามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นบั มากกว่าร้อยยอด ชม สะพานอันดับหนึงใต้ ฟ้า ( เทียนเสี ยตีอีเฉียว)

คํา

วันทีสี
เช้ า

เทียง

คํา
วันทีห้ า
เช้ า
12.55
15.35

มีทิวทัศน์ทีสวยงามและเคยเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ชือดังหลายเรื อง ท่านจะได้ตืนตาตืนใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที
สวยงามแสนประทับใจ ( ขึน-ลงโดยลิฟท์ แก้ วไป่ หลงทีจุดสู งสุ ด เมตร ลิฟท์ แก้ วริมหน้ าผาแห่ งแรกของเอเซีย ) ***
โปรดทราบ ในกรณีทีลิฟท์ หรือกระเช้ า ไม่ สามารถใช้ งานได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิโดยการเปลียนการขึน-ลงโดยการใช้
ลิฟท์ หรือกระเช้ าเพียงอย่ างใดอย่ างหนึงเท่ านัน*** สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมือง เยียมชมจากนันนําท่าน
นังกระเช้าและรถท้องถินเพือลงจากเขา เทียวชม ลําธารจินเปี ยนซี หรือ ลําธารแส้ ม้าทอง ซึ งเป็ นลําธารทีไหลวนไปตาม
ช่ องเขาและชะง่อนผาสู งชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว . ก.ม ลําธารแซ่ ทอง มีนาในลํ
ํ าธารมีสีเขียวใส
ปราศจากมลภาวะสองฝังนําจะมีภูเขาหิ นรู ปร่ างสวยแปลกตาตังตระหง่านเรี ยงรายเป็ นล้วนสวยงามอย่างทีท่านไม่เคยเห็น
จากทีใดมาก่อน
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม โชว์ หมอกฝนจางเจียเจีย เป็ นโชว์พืนเมืองของจางเจียเจียในรงละคร
สมควรแก่นาํ ท่านเดินทางเข้าสู่ ทีพัก
(หากการแสดงปิ ดการแสดงขอสงวนสิ ทธิไม่ ชดเชยรายการโชว์ อืน เนืองจากเป็ นการแสดงโชว์ วฒ
ั นธรรมพืนบ้ านทีไม่ มี
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ)
พักทีจางเจียเจีย โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*
ถําหวงหลงต้ ง – ล่ องทะเลสาบเป่ าฟ่ งหู– พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดหินกรวด – ฉางซา
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร นําท่านชม ถําหวงหลงต้ ง (ถํามังกรเหลือง) ถําทีใหญ่และสวยงามทีสุ ดจางเจีย
เจีย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหิ นย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญา
มังกร อันน่าพิศวง นําท่าน ล่องเรือชมหินงอกหินย้ อยภายในถํา จากนันนําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู ทะเลสาบทีตัง
อยูบ่ นช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าทีเต็มไปด้วยสาย
หมอกทีตัดกับสายนําทีใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พกั ผ่อน ถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัยนําท่านสู่ ร้ านหยก ทีมีผซี ิว สัตว์
นําโชคทีชาวจีนเชือว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํารวย และมีแต่โชคลาภ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนันนําท่านไปเทียวชม จวินเซิงฮวาเยียน พิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดง
ภาพวาดของหลีจวินเซิ ง ซึ งเป็ นผูท้ ีริ เริ ม ศิลปะแบบใหม่ ทีเรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น
กรวดสี เม็ดทราย กิงไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมทีรังสรรค์ขึนมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่อง
มากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที เลื องลื อไปทัวโลก นําท่านชม ศู นย์ สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลื อกชมผลิ ตภัณฑ์เพือ
สุ ขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ทีนอน เป็ นของฝาก จากนันนําท่านเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุ ปเปอร์
ไฮเวย์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักทีฉางซา โรงแรม WORLD HOTEL GRAND HUNAN หรือเทียบเท่ า 5*
ฉางซา – สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้ าทีห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเทียวบินที FD 541 ( บริการอาหารบนเครือง )
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ ** ไม่ แจกกระเป๋ า **
กําหนดการเดินทาง
ปี ใหม่ ธ.ค.– ม.ค./ ธ.ค. – ม.ค.

ผู้ใหญ่ **ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มรี าคาเด็ก**
20,999.-

พักเดียว
, .-

รายการนีจะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือโปรโมทการท่ องเทียว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ นาที -1 ชัวโมง**
เนื องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทียวตามรายการ ซึ งอาจจะมีการ
เปลียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจะไม่ ท่องเทียวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระ
เงินเพิม , บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนืองจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซีงได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทียวเมืองจีนร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนีรวม
- ค่าตัวเครื องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชันประหยัด
- ค่าโรงแรมทีพัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานทีทุกแห่งตามทีระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามทีระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านําหนักกระเป๋ า ท่ านละ กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนํี าหนักเกิน กรุ ณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนําหนักทีเกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื องดืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน, คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ ,

บาท

เงือนไขการสารองทีนัง

- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชือสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนทีเหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี นิว ใบ
2. กรอกข้อมูลเบืองต้น (ทีแนบท้ายรายการทัวร์)
3. กรณี ทีท่านมีวซี ่าจีนยืนเองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าท่านละ , บาท
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ทีต้ องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม ท่านละ , 00 บาท
เงือนไขในการให้ บริการ เพิมเติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทังสิ น ถ้ายังไม่มีการ
ยืนวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอืนใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอืนใด บริ ษทั ฯ
จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
3. จองยกเลิ กการเดิ น ทาง โดยตัวเครื องบิ น ได้ออกไปแล้ว แต่ ส ามารถหาผูเ้ ดิ น ทางใหม่ มาแทนได้ในวัน เดิ ม ผูย้ กเลิ ก ต้องรั บ ผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการเปลียนชือตัว / ตัว ใบ + ส่ วนต่างของภาษีนามั
ํ นเชื อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ทีสายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

หมายเหตุ
-เนืองจากเป็ นไฟล์ ทเหมาลํา เมือออกตัวแล้ วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มรี าคาตัวเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีกําหนด อาจมีการเปลียนแปลงได้ ขนอยู
ึ ่ กบั อัตราแลกเปลียนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ เลือน, เปลียนแปลง, สับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ทีมีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง ท่าน หรื อเกิด
ปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของสาย
การบินทีจะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนันๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเทียวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ทีทําให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนวี
ื ซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามทีเห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที ต.ม. อันเนื องมาจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อืนๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น
-เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
 ห้ ามนําของเหลวและครีมทุกชนิดทีมีปริมาตรเกินกว่ า 1000 มิลลิลติ รต่ อท่ าน นําติดตัวขึนเครืองและขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ ละชินห้ ามเกินกว่ า 100 มิลลิลติ รต่ อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สํ าหรับท่ านทีต้ องซือบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพือเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทังนีเพือป้องกันปัญหาเทียวบินล่ าช้ าทําให้ ต้องซือบัตรโดยสารเพือเดินทางใบใหม่

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ , ,

บาท

*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพอใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพือประโยชน์ ของท่ านเอง **

