
                                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง ปีใหม่วนัที� �� ธ.ค. �� – � ม.ค. �� // �� ธ.ค.�� – � ม.ค. ��  ( � วนั � คนื )                         
   

วนัแรก    สนามบินดอนเมอืง – ฉางซา – ถนนคนเดนิหวงชิงลู่ – จางเจยีเจี�ย  

�4.�� คณะเดินทางพร้อมกันที� สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั�น � ประตู �-� เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเซีย  

(FD) เจา้หนา้ที� ของบริษทัคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมขอ้แนะนาํขั�นตอนจาก

เจา้หนา้ที�) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของ

สายการบิน ของเหลวนําขึ�นเครื�อง  ทั�งหมดที�นาํใส่กระเป๋าถือติดตวัขึ�นเครื�องจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ละมีปริมาณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณัฑด์งักล่าวควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย 

ให้นาํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนําผลติภัณฑ์ของสด ที�ทาํจากสัตวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต

ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ   

07.35   เดนิทางสู่เมอืงฉางซา โดยเที�ยวบินที� FD 540  ( บริการอาหารบนเครื�อง ) เวลาที�เมอืงจนีเร็วกว่าไทย � ชม 



                                                     

��.��  เดนิทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ� งมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหนึ�ง

ของจีน รวมทั�งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่ “หากมาจางเจีย

เจี� ยแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”  หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้ เมืองและศุลกากรแลว้นําท่าน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิ� ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที�สุดของ

มณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซื�อทั�งสินคา้แบรนดเ์นม ยี�ห้อจีนชื�อดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกิน

พื�นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ�นให้ท่านซื�อของพื�นเมืองเป็นของฝาก   สมควรแก่เวลานาํท่าน

เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี�ย ซึ� งตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน 

เป็นพื�นที�ที�มีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพที�งดงาม คลอบคลุมพื�นที�มากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื�นที�

เป็นป่าไม ้จางเจียเจี�ยไดถู้กประกาศให้เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี� และภูเขาเทียนจื�อ ความโดดเด่นของที�นี�  คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที�ตั�งตระหง่านกว่า 

3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากนี�ยงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ� า และนํ� าตกมากมาย รวมทั�งมีถํ�ากวา่ 40 ถํ�า ซึ� งทาํ

ใหส้ถานที�แห่งนี�  มีภมิูทศัน์ที�งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

พกัที�จางเจยีเจี�ย โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที�สอง  แกรนด์แคนย่อนจางเจยีเจี�ย – สะพานแก้วยาวที�สุดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  หลงัอาหารนาํท่านเที�ยวชม จางเจียเจี�ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที�ยาวที�สุดใน

โลก สถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี�ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง ��� เมตร กวา้ง � 

เมตร สูงถึง ��� เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ที�สวยงามเกินกวา่คาํบรรยายใดๆ  ***  
หมายเหตุ...เนื�องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที�ท่องเที�ยวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หากสะพาน

ไม่เปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชม ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนสถานที�เที�ยวอื�นทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม  

 นาํท่านแวะเยี�ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานที�มีสรรพคุณเรื�องสุขภาพ ให้

ท่านเลือกซื�อเป็นของฝาก    

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านไปผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ เป็นการแช่เทา้

ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที� “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื�องราวเกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณ

ตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ที�มีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ

และซื�อยาแกน้ํ� าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”  นาํท่านชม การแสดงหนังตะลุง การละเล่นพื�นบา้น ซึ� งจะแสดงเกี�ยวกบั

ตาํนาน � ก๊ก และวฒันธรรมของชาวพื�นเมือง  สวยงามและไดค้วามรู้กลบับา้น  (หากการแสดงหนังตะลุงปิดการแสดงขอ

สงวนสิทธิ�ไม่ชดเชยรายการโชว์อื�น เนื�องจากเป็นการแสดงโชว์วฒันธรรมพื�นบ้านที�ไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ) 

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ที�พกั     

พกัที�จางเจยีเจี�ย โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที�สาม  ลาํธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทยีนจื�อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอนัดบัหนึ�งใต้ฟ้า – โชว์หมอกฝนจางเจยีเจี�ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  หลงัอาหารนาํท่านชม ร้านผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั�ง

ใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการซื�อ

เป็นทั�งของฝากและใชเ้องนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี�ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี�ย ปัจจุบนัได้

เปลี�ยนชื�อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที�ที�ใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื�องอวตาร อุทยานจางเจียเจี� ยตั�งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางไดผ้่าน

ขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปลี�ยนเป็นรถของอุทยาน 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านเที�ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื�อซาน  เป็นเขตป่า

อนุรักษต่์อเนื�องมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื�ย เที�ยวชมยอดเขาที�มีอากาศเยน็สบายตลอดทั�งปี 

และมีจุดชมวิวที�สามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพานอนัดับหนึ�งใต้ฟ้า ( เทียนเสี�ยตี�อี�เฉียว) 



                                                     

มีทิวทศัน์ที�สวยงามและเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ชื�อดงัหลายเรื�อง ท่านจะไดตื้�นตาตื�นใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติที�

สวยงามแสนประทบัใจ ( ขึ�น-ลงโดยลฟิท์แก้วไป่หลงที�จุดสูงสุด ��� เมตร ลฟิท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย )  ***

โปรดทราบ ในกรณีที�ลิฟท์หรือกระเช้า ไม่สามารถใช้งานได้  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ�โดยการเปลี�ยนการขึ�น-ลงโดยการใช้

ลฟิท์หรือกระเช้าเพยีงอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั�น***  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยี�ยมชมจากนั�นนาํท่าน

นั�งกระเชา้และรถทอ้งถิ�นเพื�อลงจากเขา เที�ยวชม ลําธารจินเปียนซี หรือ ลาํธารแส้ม้าทอง ซึ� งเป็นลาํธารที�ไหลวนไปตาม

ช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว �.� ก.ม ลาํธารแซ่ทอง มีนํ� าในลาํธารมีสีเขียวใส

ปราศจากมลภาวะสองฝั�งนํ� าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั�งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงามอยา่งที�ท่านไม่เคยเห็น

จากที�ใดมาก่อน   

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม โชว์หมอกฝนจางเจียเจี�ย เป็นโชวพ์ื�นเมืองของจางเจียเจี�ยในรงละคร 

สมควรแก่นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  

(หากการแสดงปิดการแสดงขอสงวนสิทธิ�ไม่ชดเชยรายการโชว์อื�น เนื�องจากเป็นการแสดงโชว์วฒันธรรมพื�นบ้านที�ไม่มี

ค่าใช้จ่ายใดๆ) 

  พกัที�จางเจยีเจี�ย โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที�สี�  ถํ�าหวงหลงต้ง  – ล่องทะเลสาบเป่าฟ่งหู– พพิธิภณัฑ์ภาพวาดหินกรวด – ฉางซา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร นาํท่านชม ถํ�าหวงหลงต้ง (ถํ�ามงักรเหลอืง) ถ ํ�าที�ใหญ่และสวยงามที�สุดจางเจีย

เจี�ย มีความสูง 50 เมตร กวา้ง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ยอนัสวยงาม มีเสาหลกัมงักรและสระพญา

มงักร อนัน่าพิศวง นาํท่าน ล่องเรือชมหินงอกหินย้อยภายในถํ�า จากนั�นนาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ� งหู ทะเลสาบที�ตั�ง

อยูบ่นช่องเขาสูง รายลอ้มดว้ยยอดขนุเขาและพรรณไมน้านาชนิด ชมทศันียภาพอนัสวยงามยามเชา้ที�เตม็ไปดว้ยสาย

หมอกที�ตดักบัสายนํ�าที�ใสสะอาดในทะเลสาบ ใหท่้านไดพ้กัผอ่น ถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยันาํท่านสู่ ร้านหยก ที�มีผซิี�ว สตัว์

นาํโชคที�ชาวจีนเชื�อวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะรํ� ารวย และมีแต่โชคลาภ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหาร จากนั�นนาํท่านไปเที�ยวชม จวนิเซิงฮวาเยี�ยน พิพิธภณัฑที์�จดัแสดง

ภาพวาดของหลี�จวินเซิง ซึ� งเป็นผูที้�ริเริ�ม ศิลปะแบบใหม่ ที�เรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที�ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น

กรวดสี เมด็ทราย กิ�งไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที�รังสรรคขึ์�นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่ง

มากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที�เลื�องลือไปทั�วโลก นาํท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพื�อ

สุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที�นอน เป็นของฝาก จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์

ไฮเวย ์ 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร              พกัที�ฉางซา โรงแรม WORLD HOTEL GRAND HUNAN หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที�ห้า  ฉางซา – สนามบินดอนเมอืง 

เช้า    บริการอาหารเช้าที�ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

12.55  เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� FD 541  ( บริการอาหารบนเครื�อง ) 

15.35    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ ** ไม่แจกกระเป๋า ** 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ **ทวัร์ราคาพเิศษไม่มรีาคาเดก็** พกัเดี�ยว 

ปีใหม่��ธ.ค.–� ม.ค./ �� ธ.ค.�� – � ม.ค.��  20,999.- �,���.- 



                                                     

รายการนี�จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ี-1 ชั�วโมง** 

เนื�องจากเป็นราคาพิเศษ เมื�อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที�ยวตามรายการ ซึ�งอาจจะมีการ

เปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที�จะไม่ท่องเที�ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระ

เงนิเพิ�ม �,��� บาท ต่อวนัต่อท่าน เนื�องจากราคาทวัร์ เป็นราคาพเิศษซี�งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที�ยวเมอืงจนีร้านค้าต่างๆ  

อตัราค่าบริการนี�รวม 
- ค่าตั�วเครื�องบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั�นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป (หนงัสือเดินทางไทย) 

- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ�าหนักกระเป๋า ท่านละ �� กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี�นํ�าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ�าหนักที�เกนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 

- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย �%  

- ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ � หยวนต่อหอ้ง 

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดนิทาง ท่านละ �,��� บาท  

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

- การจอง มดัจาํท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย �� วนั  

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี � นิ�ว � ใบ  

2. กรอกขอ้มูลเบื�องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 

3. กรณีที�ท่านมีวซ่ีาจีนยื�นเองจากเมืองไทยแลว้ หกัคืนค่าวซ่ีาท่านละ �,��� บาท  

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท 

เงื�อนไขในการให้บริการ เพิ�มเตมิสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น ถา้ยงัไม่มีการ

ยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด บริษทัฯ 

จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั�วเครื� องบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบชาํระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว / ตั�ว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหัก

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

หมายเหตุ 

-เนื�องจากเป็นไฟล์ทเหมาลาํ เมื�อออกตั�วแล้วไม่สามารถนํามาคนืเงนิได้ และไม่มรีาคาตั�วเดก็ 

-ราคาและเวลาเดนิทางตามรายการที�กาํหนด อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราและสายการบินกาํหนด 

-บริษทัขอสงวนสิทธิ�  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง �� ท่าน หรือเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 



                                                     

-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของสาย

การบินที�จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั�นๆ    

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถ

เดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 

-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ�  ไม่

อาจเรียกค่าบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

บริษทัฯมปีระกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,���,��� บาท 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ 

แล้วจึงวางมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง ** 
 

พาสปอร์ตควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มฉิะนั�นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณ ีด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน 
 ห้ามนําของเหลวและครีมทุกชนิดที�มีปริมาตรเกนิกว่า 1000 มลิลลิติรต่อท่าน นําติดตวัขึ�นเครื�องและขนาดของ

บรรจุภณัฑ์แต่ละชิ�นห้ามเกนิกว่า 100 มลิลลิติรต่อบรรจุภณัฑ์ 

 สําหรับท่านที�ต้องซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื�อเดนิทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลือกซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ 

         ทั�งนี�เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าช้าทาํให้ต้องซื�อบัตรโดยสารเพื�อเดนิทางใบใหม่  


