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ใบอนุญาตนาเทีย่ วเลขที่ 11/4307

บินตรงโดยสายการบิน Thai Airways International (TG)

ท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นครเซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว เมืองซ ูโจว และ เมืองอซู๋ ี แต่ละเมืองมี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมายดังนี้
นครเซี่ยงไฮ้

เขตไว่ธาน
เมืองหังโจว
เมืองอซู๋ ี
เมืองซ ูโจว

โจวจวง

ซึ่ งในอดีตเป็ นเขตเช่าตะวันตกสมัยการล่าอาณานิคม ชมนครที่ยงั คงกลิ่นไอแบบตะวันตกกับอาคารบ้านเรื อน
ที่มีการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกละตะวันตก และชมชีวิตความเป็ นอยู่ประจาวันของชาว
เมืองเซี่ ยงไฮ้ และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างจุใจบริ เวณถนนนานกิง
และตลาดก๊อปปี้ พร้อมนัง่ รถไฟเร็ ว
หรื อที่ชาวตะวันตกเรี ยกเขตนี้ว่า The Bund ชมเขตเช่าและชมทัศนียภาพอันงดงามของริ มฝั่งแม่น้ าหวงผู่
เมืองที่ได้ฉายาว่าสวรรค์บนดิน นาท่านชมความงดงามโดยรอบด้วยการล่องเรื อทะเลสาบซี หู พร้อมให้ท่าน
เลือก ซื้ อผลิตภัณฑ์ชาจีนหลงจิ่งที่มีชื่อที่สุดของเมืองหังโจว
ฉายาเมืองแห่ งดีบุก ชมพระใหญ่หลิงซาน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองอู๋ซี อาทิ
ไข่มุกน้ าจืดแห่งทะเลสาบไท่หู
เมืองแห่งสาวงาม นาท่านชมสวนอดีตเศรษฐี หรื อสวนหลิวหยวน พร้อมเลือกซื้ อผ้าไหมงามคุณภาพดี
เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ซึ่ งได้รับฉายาว่า "ยอดหมู่บา้ นกลางน้ าแห่งเจียงหนาน" ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของมณฑลเจียงซู

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง : กร ุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-เขตไว่ทนั -หอทีวีไข่ม ุก-อ ุโมงเลเซอร์-หาดไว่ทนั

08.00 น.
11.00 น.

ทุกท่ านเข้ าเช็คอินที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประตู 2 สายการบิน
ไทย เคาน์ เตอร์ H
นาท่านออกเดินทางสู่ นครเซี่ ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
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16.15 น.

ค่า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผตู่ ง นครเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยให้การต้อนรับ จากนั้นนาท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนาท่านเข้าสู่ตวั
เมืองเซี่ ยงไฮ้ จากนั้นนาท่านขึ้น หอทีวไี ข่ มุก หรื อ Oriental Pearl Tower ซึ่ งมีความสู ง 468 เมตร ถือเป็ นหอ
ทีวีที่มีความสู งเป็ นอันดับสามของโลก เป็ นที่ต้ งั ของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลจีนหรื อ CCTV ให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพของนครเซี่ ยงไฮ้ได้โดยรอบ จากนั้นนาท่านลอด อุโมงค์ เลเซอร์ ตื่นตากับอุโมงค์ไฮเทคที่ลอดใต้
แม่น้ าสู่อีกฝั่งที่เรี ยกว่า เดอะบันด์ หรื อไว่ทาน ระหว่างทางให้ท่านชมความสวยงามของแสงสี และเลเซอร์
ต่างๆ ที่สร้างความระทึกใจตามจินตนาการของท่าน นาท่านเดินทางสู่ หาดไว่ ทัน สมัยก่อนเรี ยกว่าหาดเจ้า
พ่อเซี่ ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าหวงผู่ ซึ่ งในอดีตเป็ นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่ งปลูก
สร้างจึงเป็ นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ทนั สมัยที่สุดของจีน ซึ่ งมีตึกที่
สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI หรือระดับเดียวกัน

วันที่สองของการเดินทาง : เซี่ยงไฮ้-UNDERWATER WORLD-หมู่บา้ นโจวจวง (ล่องเรือ)-ซ ูโจว-สวนหลิวหยวน
โรงงานผ้าไหม

เช้ า

 รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม UNDERWATER WORLD ชมความงาม ของโลกใต้ทะเล ชมสัตว์น้ าต่างๆ นานาพันธุ์
ปลาหลากหลายชนิด เพลิดเพลินกับของฝากของที่ระลึกภายในสวนสัตว์น้ า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง
โจวจวง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจากนครเซี่ ยงไฮ้ จนถึงเมืองโจวจวง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านชิมขาหมูโจวจวง
บ่ าย
นาชม หมู่บ้านโบราณโจวจวง ชมบ้านเรื อนโบราณริ มฝั่งคลองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี จนได้ชื่อว่า
เป็ น “เมืองเวนิสของประเทศจีน” พาท่านล่องเรื อแจวชมวิถีชีวิต บ้านเรื อนสถาปัตยกรรมแบบเจียงหนาน
ชมสะพานโค้งที่เป็ นสัญลักษณ์ของโจวจวง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง ซู โจว ระหว่างทางชม
ชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู จากนั้นนา
ท่านเที่ยวชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและ เลื่องชื่อ
ของจีน ชมธารน้ าเล็กๆ ศิลามหึ มา สะพานโค้งอารามหลวงขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์
คังซี ที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่น้ ีเพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคาพังเพยจากนักกวีเอก “ซู ตงปอ” ถ้า
หากผูใ้ ดได้มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว ไม่หาโอกาสชมอุทยานแห่งนี้ ท่านผูน้ ้ นั จะต้องเสี ยใจไปตลอดกาล
จากนั้นพาท่านแวะชม โรงงานผ้ าไหม ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่าน
เลือกซื้ อผ้าไหมคุณภาพดีเป็ นของฝาก
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมให้ ท่านชิมหมูพนั ปี ต้ นตารับเมืองซู โจว
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม 100 HAPPY HOTEL, SUZHOU หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สามของการเดินทาง : ซ ูโจว-อซู๋ ี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ร้านไข่ม ุก-หังโจว-บ้านเศรษฐีห ูเสียเอี๋ยนไนท์ออฟซีห ู

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองแห่งดีบุก จากนั้นนาท่านนมัสการ พระใหญ่ เขาหลิงซาน หรื อชาวจีน
เรี ยกว่า หลิงซานต้ าฝอ ซึ่ งชาวจีนให้ความนับถือเป็ นอย่างยิ่ง ชมพระใหญ่กลางแจ้ง ที่มีความสูงกว่า 88 เมตร
และนมัสการมือของพระพุทธรู ปอันศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านชิมกระดูกหมูอ๋ ซู ี ต้ นตารับดังของเมืองอู๋ซี
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อครี มและเครื่ องประดับที่ทาจาก ไข่ มุกนา้ จืด ที่เพาะเลี่ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทา
การคัดแยกตามอายุของไข่มุก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง เมือง
ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ งของมณฑลนี้ ชมความงามตลอด 2 เส้นทางชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกพืชผักไว้
รับประทานและจาหน่ายให้กบั รัฐบาล จากนั้นนาท่านชม บ้ านเศรษฐีหูเสี ยเอีย๋ น เป็ นบ้านของเศรษฐีสมัย
โบราณของเมืองหังโจว ซึ่ งทาธุรกิจส่ วนตัว และรับราชการ มีพ้ืนที่ของบริ เวณบ้านกว้างขวาง ซึ่ งในสมัยก่อน
ความยิ่งใหญ่ของเศรษฐีท่านนี้ ทาให้เกิดปัญหากับตัวเอง โดยมีขา้ ราชการท่านอื่นใส่ ความเรื่ องต่างๆ ทาให้
เศรษฐีท่านนี้ ถูกยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดให้กบั ทางพระราชวัง จากนั้นนาท่านชมโชว์ ไนท์ ออฟซีหู
สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสี ยง พร้อมกับนักแสดงร่ วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เมืองหังโจว นครแสนงามและตานานการกาเนิดทะเลสาบซี หู
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านชิมอาหารพิเศษไก่ ขอทาน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม HANGZHOUWAN HOTEL , HANGZHOU หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ของการเดินทาง : หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีห-ู สวนชา-เซี่ยงไฮ้-กายกรรมเซี่ยงไฮ้-ถนนนานกิง

เช้ า

 รับประทานอาหารที่โรงแรม
นาท่าน ล่ องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ริมฝั่ง
ทะเลสาบ ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซี หู ตัวฉานเลียน ซานกานอิ้นเยี่ยะ แล้วนาท่านเดินทางมุ่งสู่
สวนชา เพื่อเยี่ยมชม สวนชาหลงจิง่ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองหังโจว ท่านสามารถ เลือกซื้ อใบชาอย่างดีไว้
เป็ นของฝาก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางชมชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพ สองข้าง
ทาง จากนั้นนาท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ชมโชว์อนั ตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 8 คัน
ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสี ยงคณะหนึ่งในประเทศจีน
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารมีเวลานาท่านสู่ยา่ นช้อปปิ้ งถนนคนเดิน ถนนนานกิง ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม นานา
ชนิด และบางยี่หอ้ พากันนามาลดราคา
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI หรือระดับเดียวกัน
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วันที่หา้ ของการเดินทาง : เซี่ยงไฮ้-ยาสม ุนไพร- ตลาดก๊ อปปี้ TAOBAOCHENG -นัง่ รถไฟเร็วแม่เหล็กความเร็วสูง
กร ุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนไพร และครี มยาที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่ าฟู่ หลิง หรื อบัว
หิ มะ ซึ่ งเหมาะกับการเก็บไว้เป็ นยาสามัญประจาบ้าน ตลาดก๊ อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้ อ
มากมายหลากหลายยี่หอ้ ในราคาย่อมเยาว์ให้ท่านเลือกซื้ ออย่างเต็มที่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
อาลาเมืองเซี่ ยงไฮ้ และให้ท่านเตรี ยมตัวเดินทางสู่สนามบิน โดยให้ท่าน นั่งรถไฟแม่ เหล็ก การคมนาคมใหม่
ล่าสุ ดของนครเซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งสามารถทาความเร็ วได้ถึง 450 กิโลเมตร/ชัว่ โมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์
และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ
17.25 น.
ออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21.10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของหมู่คณะ เวลำ สภำพกำรจรำจรและสภำพภูมิอำกำศในขณะนั้น ตำมควำม
เป็ นจริ งที่เกิดขึ้น ซึ่งผูจ้ ดั สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ถือเอำควำมปลอดภัยของ ผูเ้ ดินทำงเป็ นประกำร
สำคัญ โดยให้ยดึ ถือตำมคำนัดหมำยของมัคคุเทศก์ที่ดูแลท่ำนเป็ นหลัก

อัตราค่ าบริการ / กรุ๊ปส่ วนตัว
เดินทางระหว่ าง : 1 สิ งหาคม – 31 พฤศจิกายน 2558
จองและเดินทาง 4 - 5 ท่าน
ราคา 33,900 บาท/ท่าน (พักห้องคู่)
จองและเดินทาง 6 – 9 ท่าน
ราคา 31,900 บาท/ท่าน (พักห้องคู่)
จองและเดินทาง 10 ท่านขึน้ ไป ราคา 28,900 บาท/ท่าน (พักห้องคู่)
หมายเหตุ:
1.ราคาทัวร์น้ ีจดั เฉพาะกลุ่ม ไม่ตอ้ งรอให้กรุ๊ ปเต็ม
2.ราคานี้ตอ้ งสัง่ จองล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 15 วันขึ้นไป
3.ลูกค้าสามารถกาหนดวันเดินทางได้ดว้ ยตัวเอง
4.มีรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น(พูดไทย) บริ การท่านแบบส่ วนตัวตลอดการเดินทาง
5.ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาดังกล่าวยังไม่ได้จองตัว๋ เครื่ องบินและห้องพักไว้
6.กรุ ณากาหนดวันเดินทาง และแฟกซ์สาเนาหนังสื อเดินทางของทุกท่านเพื่อทาการจอง ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งผลการจองให้ทราบ
ภายใน 48 ชม.
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อัตราค่ าบริการรวม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ – ปั กกิ่ง โดยสายการบิน Thai Airways International (TG) ชั้นทัศนาจร
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่รายการกาหนด
3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรม
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการกาหนด
5. ค่ารถรับส่งนาทัศนาจรตามโปรแกรม
6. มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (รอรับอยูท่ ี่เซี่ยงไฮ้/พูดภาษาไทย)
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(กรุ งเทพฯ+เซี่ยงไฮ้) และค่าภาษีน้ ามัน
8. ค่าทาประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินคุม้ ครอง 200,000 บาท/ที่นงั่
9. ค่าบริ การยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ยืน่ แบบปกติ 4 วันทาการ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
2. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด( 20 กิโลกรัมต่อท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้
ระบุในรายการ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (หากมีการขอใบกากับภาษี) และค่าภาษีการบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรี ยกเก็บเพิม่
5. ทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 20 หยวน / คน / วัน
เงือ่ นไขการชาระค่ าทัวร์ :
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่ามัดจาการเดินทางเป็ นจานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมืน่ ห้ าพันบาท) ต่อท่าน
ทันทีที่ได้มีการสารองห้องพักและเที่ยวบินแล้ว เนื่องจากห้องพักและเที่ยวบินมีจานวนจากัด ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่าน ได้ทาการ
จองทัวร์หลังจากที่ได้วางเงินมัดจาแล้ว และบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจา หากท่านยกเลิก การเดิน ทางหลังจากที่ท่าน
จ่ายเงินมัดจาแล้ว ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
3. กรณี ที่ท่านไม่ชาระเงินให้ครบตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯกาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร บริ ษทั ฯจะถือว่าท่าน ผิดสัญญา และอาจ
ยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง แต่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนยกเลิก อย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้ ท่านมีเวลาที่จะชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
4. บริ ษทั จะถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุมาทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ บริ การ เช่น
โรงแรม , สายการบิน , ราคา เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่จะเรี ยก เก็บค่ามัดจาทัวร์
5. เมื่อท่านชาระเงินมัดจา หรื อ ยอดเงินทั้งหมดแล้ว บริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบ ข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่างๆของทัวร์น้ นั ๆ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
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เงือ่ นไขยกเลิก (หลังจากท่ านได้ ชาระค่ าทัวร์ ท้งั หมดแล้ ว) :
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 16-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์
3. กรณีผ้เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด
4. การเลื่อนการเดินทาง(ทุกกรณี ) ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเลื่อนการเดินทางอันได้แก่ ค่าตัว๋ เครื่ องบินและค่าห้องเป็ นต้น ซึ่งต้อง
ตรวจสอบ เป็ นกรณี ไป ตามเงื่อนไขของตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม
***หมายเหตุ: กรณีทที่ ่ านได้ จ่ายค่ ามัดจาค่ าทัวร์ แล้ ว และขอยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่ คนื เงินค่ ามัดจาไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ตาม
เงือ่ น ไข ในใบแจ้ งหนี)้
ข้ อยกเว้ นในเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเรื่ องดังต่อไปนี้
1.การประท้วง หรื อ การก่อจลาจล ซึ่งเป็ นปั ญหาภายในของประเทศนั้น ๆ
2.การก่อการร้ายสากลซึ่งผูเ้ ดินทางอาจได้รับอันตรายจากปัญหาดังกล่าว
3.การล่าช้า หรื อ ยกเลิกการเดินทางของสายการบิน ซึ่งมาจากปั ญหาเรื่ องความปลอดภัย เช่น มีพายุรุนแรง ซึ่งไม่ปลอดภัยในการทาการบิน
เป็ นต้น
4.อันตรายต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น การถูกปล้น จี้ การ
ถูกทาร้ายโดยบุคคลที่สาม การสูญหายของทรัพย์สินมีค่าต่างๆ เป็ นต้น
5.อันตรายที่มาจากภัยธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม พายุ ฟ้ าผ่า น้ าท่วม เป็ นต้น
6.การถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง(Immigration) ของประเทศไทย หรื อ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรื อ ออกเมืองด้วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตาม ทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซ่ ึงอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
เงือ่ นไขการทาประกันภัยการเดินทางท่ องเทีย่ ว
1. บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการทาประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางให้กบั ลูกค้าที่ซ้ือทัวร์ทุกท่าน และหากเกิดอุบตั ิเหตุ ทางบริ ษทั ฯ
จะช่วยประสานงานในเรื่ องการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทาง บริ ษทั ประกัน โดยให้ถือคาตัดสิ นของบริ ษทั ประกัน เป็ นที่สิ้นสุด ทาง
บริ ษทั ฯจะถือว่าเราเป็ นแค่ตวั กลางในการซื้อ ประกันอุบตั ิเหตุเท่านั้น หรื อท่านอาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหม ทดแทนจากบริ ษทั ประกันโดย
ตัวท่านเองก็ได้
2. บริ ษทั ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่รับทาประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางของลูกค้าทุกท่าน
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