
                                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

                                  

                                                                              

 
 

 

 

 

 

 
 

เอาใจคนเวลานอ้ย...เที�ยวจางเจยีเจี�ย 
เขาเทยีนเหมนิซาน น ั�งกระเชา้ชมเสน้ทางขึ�นเขาที�ม ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบันํ �าทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

พเิศษ...แกรนดแ์คนยอ่น เดนิวดัใจ...สะพานแกว้ขา้มภเูขายาวที�สดุในโลก 

มื�อพเิศษสกุี�เห็ด , อาหารไทย , ปิ� งยา่งบารบ์คิวิเกาหล ี 
 



กาํหนดการเดนิทาง  วนัที� �-��, �-��, ��-�� มี.ค., �� มี.ค.-� เม.ย.,�� มี.ค.-� เม.ย. ��   

    วนัที� �-�, ��-��, ��-�� พ.ค.    ( � วนั � คนื ) 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

15.30 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคาร � ชั�น � เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯ 

คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสัมภาระและที�นั�ง 

18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที�ยวบินที� FD ���  

22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ�งมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหนึ�ง

ของจีนรวมทั�งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่  “หากมาจาง

เจียเจี�ยแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ที�พกั   พกัที�ฉางซา GUANG SHENG GARDEN HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สอง  ฉางซา – จางเจียเจี�ย  – ร้านชา –  ภูเขาเทยีนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถํ�าประตูสวรรค์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พัก หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี� ย มุ่งหน้าสู่ สู่ จางเจียเจี�ย ซึ� งตั� งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื�นที�ที�มีลกัษณะพิเศษและมี

ทศันียภาพที�งดงาม คลอบคลุมพื�นที�มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื�นที�เป็นป่าไม ้จางเจียเจี� ยไดถู้ก

ประกาศให้เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบ

เขาซูยี� และภูเขาเทียนจื�อ ความโดดเด่นของที�นี�  คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที�ตั�งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 

200 เมตร นอกจากนี� ยงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ� า และนํ� าตกมากมาย รวมทั�งมีถํ� ากวา่ 40 ถํ�า ซึ� งทาํให้สถานที�แห่งนี�  มี

ภูมิทศัน์ที�งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารเยี�ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของ

มณฑลหูหนานที�มีสรรพคุณเรื�องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื�อเป็นของฝาก  นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่่าง

จากเขตเมืองจางเจียเจี�ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ� าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื�อแห่งแรกที�ไดบ้นัทึกไว้

ในจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี�ย เนื�องจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซึ� ง ก็คือช่อง

หินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ที�มีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  นําท่านขึ�นสู่เขา

โดยนั�งรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึ�น-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดที�สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทาง

ขึ�นเขาที�มีโคง้ถึง �� โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมววิ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้

ผาที�งดงามที�สุดแห่งหนึ� ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที�มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่า

ระดบันํ�าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ�งทุกอยา่งที�อยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั�งหมด (ทางเดินกระจกขึ�นอยู่

กับสภาพอากาศ)   (หมายเหตุ : การนั�งกระเช้าขึ�น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะ

จัดโปรแกรมอื�นมาทดแทนให้  / การนั�งรถของอุทยานขึ�นไปบนถํ�าเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ�น

ไปที�ถํ�าเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื�นมาทดแทนให้ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า)     

Option  ชมโชว์อลงัการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะ

เพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ ��� ชีวติโลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาว

แบบพาโนราม่า ทึ�งอี�งกบัเทคนิคการเปลี�ยนร่างเป็นมนุษยข์องนางจิ�งจอกขาว ซาบซึ� งตรึงดวงใจในความรักของ



จิ�งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนที�ฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสู้เพื�อความรักจนทา้ยที�สุดก็สมหวงัในชีวติคู่และจบแบบ 

HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ราคาท่านละ ��� หยวน (กรุณาติดต่อจองที�ไกด์หรือหัวหน้าทวัร์) 

 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกัโรงแรม  

     พกัที�จางเจียเจี�ย MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สาม  แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี�ย-สะพานแก้วยาวที�สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย 

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

ในโลก สถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี� ย  เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดดว้ยความยาวถึง ��� เมตร 

กวา้ง � เมตร สูงถึง ��� เมตร กระจกมีความหนา �� มิลลิเมตร รับนํ� าหนกัคนพร้อมกนัได ้��� คนไดส้บายๆ  วดัใจ

กนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ที�สวยงามเกินกวา่คาํบรรยายใดๆ  ให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ  

หมายเหตุ...เนื�องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที�ท่องเที�ยวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน 

หากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนสถานที�เที�ยวอื�นทดแทน แล้วแต่ความ

เหมาะสม นาํท่านสู่ ร้านหยก ที�มีผีซิ�ว สัตวน์าํโชคที�ชาวจีนเชื�อวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะรํ� ารวย และมีแต่

โชคลาภ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยาย

สรรพคุณสมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปีพร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย จากนั�นนาํ

ท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจี�ย ทั�งสองขา้งทางจะเป็นร้านคา้ขายของที�ระลึก อาหาร 

ของใชต่้างๆ เป็นตน้  

Option  ทะเลสาบเป่าเฟิ� งหู เป็นทะเลสาบบนช่องเขา้สูง เกิดจากการสร้างเขื�อนเก็บกกันํ�า ทะเลสาบเป่าเฟิ� งหูถูกรายลอ้มดว้ย

ยอดเขามีววิทิวทศัน์สวยงามใหท้่านล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ของภูเขา ระหวา่งทางก็จะพบแพและคนใส่ชุดพื�นเมืองคอย

ตอ้นรับ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลงัจากล่องเรือเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหวา่งทางก็จะพบกบันํ�าตกเป่า

เฟิ� งหูที�ไหลลงมาจากตวัทะเลสาบ ราคาท่านละ ��� หยวน (กรุณาติดต่อจองที�ไกด์หรือหัวหน้าทวัร์) 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกัโรงแรม      

พกัที�จางเจียเจี�ย MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สี�  พพิธิภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พัก  หลงัอาหารนาํท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพื�อสุขภาพ

เป็นของฝาก  จากนั�นนาํท่านไปเที�ยวชม จวินเซิงฮวาเยี�ยน พิพิธภณัฑ์ที�จดัแสดงภาพวาดของหลี�จวินเซิง ซึ� งเป็นผูที้�

ริเริ�ม ศิลปะแบบใหม่ ที�เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที�ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ�งไม ้หิน  ฯลฯ 

มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที�รังสรรคขึ์�นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที�

เลื�องลือไปทั�วโลก   นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์  

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ตลาดใหญ่ที�สุดของมณฑลหู

หนาน มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซื�อทั�งสินคา้     แบรนด์เนม ยี�ห้อจีนชื�อดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกิน

พื�นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ�นให้ท่านซื�อของพื�นเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของ

กินพื�นเมืองไดต้ามอธัยาศยั  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  



��.�� น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเที�ยวบิน FD ���    

��.��+� น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

  

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบนิ รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�

ก่อนทุกครั�ง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที�บริษทัก่อนทําการซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศที�กล่าวไว้

ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

อตัราค่าบริการ *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ *** 

 

รายการนี�จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที�ยวจีน เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหมหรือ

ร้านหม้อ, โรงงานหยก , ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ี– 1 ชั�วโมง 

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,��� บาทต่อร้านต่อท่าน** 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง �� ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 

ข้อควรระวงั ท่านใดที�มพีาสปอร์ต � เล่มหรือเปลี�ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที�  

กรณทีี�เดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น  

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที�และก่อนการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

- ค่าตั�วเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั�นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       

- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

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

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

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

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

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตั�วเครื�องบิน ) 

- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     

- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ � หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ �,��� บาท 

กาํหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี พกัเดี�ยว 

�-��, �-��, ��-�� มี.ค., �� ม.ีค.-� เม.ย.,�� ม.ีค.-� เม.ย. ��   

�-�, ��-��, ��-�� พ.ค.      
��,���.- �,���.- 



- ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น, คนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ �,��� บาท  

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

- การจอง ชําระค่าทวัร์ยอดเต็ม ภายใน � วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  

- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย �� วนั  

เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ 

- สําเนาหนังสือเดินทาง ที�มีอายุใช้งานเกนิ � เดือนก่อนวนัเดินทาง ถ่ายเต็ม � หน้า ( ส่งเอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย �� วนั ) 

  

เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน � วนัทาํการ ยื�นที�สถานฑูตจีนที�เมืองไทย  

�. หนังสือเดินทางตัวจริง ที�มีอายุใช้งานเกนิ � เดือนก่อนวนัเดินทาง  

�. รูปถ่ายสี � นิ�ว � ใบ ตามข้อกาํหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื�นหลงัสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เครื�องประดับ  

    ไม่ใส่เสื�อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  

�. ที�อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 

�. ที�อยู่ที�ทาํงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที�ทาํงาน 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี � นิ�ว � ใบ 

- สาํเนาบตัรประชาชน 

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

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี � นิ�ว � ใบ 

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

เงื�อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม ���% ซึ�งเมื�อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้

จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั�งสิ�น และในกรณีที�ออกตั�วเครื�องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผู้

จองจะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตั�วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั�งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั�งสิ�น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั�วเครื�องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้อง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว / ตั�ว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการ

บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น คา่วซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื�อตั�วเพิ�ม เกินจากจาํนวนตั�วที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตั�วผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยน

ชื�อผูเ้ดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตั�วเตม็ใบ  

หมายเหตุ 



-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 

-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ�งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ต่างๆที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั

ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�น ทั�งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ  

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

เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

-กรุณาอย่านาํสิ� งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ

เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ�นอยูก่บัดุลย

พินิจของสายการบินที�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 เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 

-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ�  

ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเที�ยวบางรายการ 

 
 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ �,���,��� บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

 

 


