
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

                                  

                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

เอาใจคนเวลานอ้ย...เทีย่วจางเจยีเจีย้ 
เขาเทยีนเหมนิซาน น ัง่กระเชา้ชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่ ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

พเิศษ...แกรนดแ์คนยอ่น เดนิวดัใจ...สะพานแกว้ขา้มภเูขายาวทีส่ดุในโลก 

อทุยานจางเจยีเจีย้ เทยีนจือ่ซาน เขตอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

หรอื ภเูขาฮลัเลลยูา่ห ์สถานทีใ่ชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รือ่งอวตาร 

มือ้พเิศษสกุีเ้ห็ด , อาหารไทย , ป้ิงยา่งบารบ์คิวิเกาหล ี 
 

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที่ 12-15 สิงหาคม 2562 



วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – จางเจียเจีย้ – พพิธิภัณฑ์จางเจียเจีย้ – ร้านใบชา – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจีย้-สะพาน
แก้วยาวทีสุ่ดในโลก 

02.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ U/W โดยสายการบิน ไชน่าเซาวเทิรน์ แอร์ไลน์ (CZ) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

04.40 น. เหินฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจีย้  โดยเทีย่วบินที ่CZ 606  
09.05 น. ถึงสนามบิน เมืองจางเจียเจีย้  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเยีย่มชม พพิธิภัณฑ์จางเจียเจีย้ ซ่ึงไดร้วม

รวมและจดัแสดงเร่ืองราวในอดีตของเมืองจางเจ้ียเจ้ียไวอ้ยา่งมากมาย  
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม จางเจียเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขา

ทีย่าวทีสุ่ดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย  เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดดว้ยความยาวถึง 
430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 24 มิลลิเมตร รับนํ้าหนกัคนพร้อมกนัได ้800 คนได้
สบายๆ  วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกวา่คาํบรรยายใดๆ  ใหท้่านเก็บภาพ
ความประทบัใจ  หมายเหตุ...เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่าง
สูงจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่นสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน 
แล้วแต่ความเหมาะสม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
     พกัทีจ่างเจียเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  จางเจียเจีย้  – บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – ขึน้ลฟิท์แก้วไป่หลง – เทยีนจ่ือซาน – ภูเขาฮัลเล่ลูย่าห์ – สะพานหน่ึงในใต้
ล้า – ลาํธารจินเปียนซี – ถนนซีปู้เจีย  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร  นาํท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากวา่พนัปีพร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย นาํท่านเดินทางสู่ จาง
เจียเจี้ย ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม ้
จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศให้เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วน
อุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกว่า 
3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ้ า และนํ้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากวา่ 40 ถํ้า ซ่ึง
ทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
จางเจียเจี้ย ปัจจุบนัได้เปล่ียนช่ือเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เร่ืองอวตาร 
อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวา่งทางไดผ้า่นขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็น
รถของอุทยาน นาํท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทยีนจ่ือซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษต่์อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือ
ของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นยอด
เขาน้อยใหญ่นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพานอันดับหน่ึงใต้ฟ้า ( เทียนเส้ียตี้อีเ้ฉียว) มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเคยเป็น
สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแสนประทบัใจ ( ขึน้-
ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดสูงสุด 326 เมตร ลิฟท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย)  ***โปรดทราบ ในกรณีที่ลิฟท์ 



ไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิโดยการเปลี่ยนการขึ้น-ลงโดยการใช้ลิฟท์หรือกระเช้าเพียงอย่างใดอย่าง
หน่ึงเท่าน้ัน***   จากนั้นนาํท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจ้ีย ทั้งสองขา้งทางจะเป็น
ร้านคา้ขายของท่ีระลึก อาหาร ของใชต่้างๆ เป็นตน้  

คํ่า  บริการอาหารคํ่าท่านด้วยมือ้สุกีท้้องถิ่น ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัทีจ่างเจียเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  จางเจียเจีย้ – ร้านหยก – ภาพวาดเขียนทราย – ตลาดใต้ดิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนาํท่านสู่ ร้านหยก ท่ีมีผีซ่ิว สัตวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้น
ครอบครองแลว้จะร่ํารวย และมีแต่โชคลาภ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารจากนั้นเท่ียวชม จวนิเซิงฮวาเยีย้น พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดง
ภาพวาดของหล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย  ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ 
เช่นกรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บรางวลัและ
การยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดใต้ดิน  ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือ
สินคา้ราคาถูก อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า สินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ  

คํ่า  บริการอาหารคํ่าท่านด้วยมือ้สุกีท้้องถิ่น ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัทีจ่างเจียเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรือเทยีบเท่า 

Option  ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู เป็นทะเลสาบบนช่องเขา้สูง เกิดจากการสร้างเข่ือนเก็บกกันํ้า ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูถูกรายลอ้มดว้ย
ยอดเขามีววิทิวทศัน์สวยงามใหท้่านล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ของภูเขา ระหวา่งทางก็จะพบแพและคนใส่ชุดพื้นเมืองคอย
ตอ้นรับ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลงัจากล่องเรือเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหวา่งทางก็จะพบกบันํ้าตกเป่า
เฟ่ิงหูท่ีไหลลงมาจากตวัทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน (กรุณาติดต่อจองทีไ่กด์หรือหัวหน้าทวัร์) 

 

วนัทีส่ี่  จางเจียเจีย้ – ร้านเคร่ืองเงิน –  ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถํา้ประตูสวรรค์ – 
สนามบินจางเจียเจีย้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลงัอาหารนาํท่านชม ร้านเคร่ืองเงิน ใหท้่านเลือกชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ของชนเผา่กลุ่มนอ้ยทอ้งถ่ิน  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของ
มณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ ให้ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก  นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่่าง
จากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไว้
ในจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่อง
หินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  นําท่านขึน้สู่เขา
โดยน่ังรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึน้-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเส้นทาง
ข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมววิ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้
ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่า
ระดบันํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้อยู่
กับสภาพอากาศ)   (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะ
จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํา้เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้น



ไปที่ถํา้เทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)     

 (หมายเหตุ...ในการขึ้นชมส่วนประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน หากเกิดกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น หิมะตกหนัก หรือทาง
อุทยานปิดเน่ืองจากซ่อมแซมหรือเร่ืองของความปลอดภัย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิแจ้งยกเลิก
ได้โดยจะไม่สามารถจัดหารายการอืน่ทดแทนให้ได้) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
22.10 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน CZ 605    
00.30+1 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ก่อนทุกคร้ัง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้

ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการ *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ *** 

 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจีน เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหมหรือ
ร้านเคร่ืองเงิน, โรงงานหยก แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ช่ัวโมง 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธิ์ทีไ่ม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

กาํหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่  พกัเดี่ยว 

 12-15 สิงหาคม 2562 12,999.- 3,900.- 

*** เดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท *** 

** ท่านทีไ่ม่ประสงค์จะเข้าร้านช้อปป้ิง เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท ** 



*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 23 กโิลกรัม/ ท่าน ** 1 ใบเท่าน้ัน *** 
***  กรณีทีนํ่า้หนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ หรือ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยว 
ท่านละ 2,000 บาท (กรณทีี่วซ่ีากรุ๊ปแจ้งยกเลกิ หรือ ส่งเอกสารยืน่วซ่ีากรุ๊ปไม่ทันตามกาํหนด) 
-ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง  

** ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า ** 
เงือ่นไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง ชําระค่าทวัร์ยอดเต็ม ภายใน 3 วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ 

- สําเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง ถ่ายเต็ม 2 หน้า ( ส่งเอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วนั )  

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีน 4 วนัทาํการ ยืน่ทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้อกาํหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืน้หลงัสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ทีอ่ยู่ทีท่าํงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีท่าํงาน 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,500 บาท 

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบิน 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

 
 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 
 


