
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                  

                                                                              

 
 

 
 
 
 
  
 
 

อทุยานจางเจยีเจีย้ เทยีนจือ่ซาน เขตอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

หรอื ภเูขาฮลัเลลยูา่ห ์สถานทีใ่ชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รือ่งอวตาร 

เขาเทยีนเหมนิซาน น ัง่กระเชา้ชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่ ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

ชมโชวน์างพญาจิง้จอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY  FOX 

พเิศษ...แกรนดแ์คนยอ่น เดนิวดัใจ...สะพานแกว้ขา้มภเูขายาวทีส่ดุในโลก 

มือ้พเิศษสกุีเ้ห็ด , ป้ิงยา่งบารบ์คิวิเกาหล ี, อาหารไทย , ซฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง 
 
 

กาํหนดการเดินทาง  เดอืนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  2562   ( 5 วัน 4 คนื ) 
 



วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

15.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ 
คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเทีย่วบินที ่FD 540 *บริการอาหารบนเคร่ือง 
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึง

ของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่  “หากมาจาง
เจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั  พกัทีฉ่างซา GUANG SHENG GARDEN HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  ฉางซา – จางเจียเจีย้ – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจีย้เดินสะพานแก้วยาวทีสุ่ดในโลก  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
จางเจียเจี้ย ปัจจุบนัได้เปล่ียนช่ือเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เร่ืองอวตาร 
อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวา่งทางไดผ้า่นขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็น
รถของอุทยาน  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม จางเจียเจ้ียแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่
ยาวทีสุ่ดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 
เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกว่าคาํ
บรรยายใดๆ    
หมายเหตุ...เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หาก
สะพานไม่เปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่นสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม    

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั   
พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม TIAN ZI HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่าม  ลาํธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทยีนจ่ือซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอนัดับหน่ึงใต้ฟ้า – ภาพวาดจากหินกรวด 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม ลําธารจินเปียนซี หรือ ลําธารแส้ม้าทอง ซ่ึงเป็นลาํธารท่ี
ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลาํธารแซ่ทอง มีนํ้ าในลาํ
ธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังนํ้ าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงาม
อยา่งท่ีท่านไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน  นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจาง
เจียเจี้ย ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์ร่ืองอวตาร อุทยาน
จางเจียเจ้ียตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวา่งทางไดผ้า่นขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน 
นาํท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจ่ือซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยาน
แห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่
นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพานอันดับหน่ึงใต้ฟ้า ( เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว) มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํ



ภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแสนประทบัใจ ( ขึน้-ลงโดยลิฟท์แก้ว
ไป่หลงทีจุ่ดสูงสุด 326 เมตร ลฟิท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย )   

***โปรดทราบ ในกรณทีีล่ฟิท์หรือกระเช้า ไม่สามารถใช้งานได้  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิโดยการเปลี่ยนการขึน้-ลงโดยการ
ใช้ลฟิท์หรือกระเช้าเพยีงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน***   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนาํท่านไปเท่ียวชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดง
ภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ท่ีใช้วสัดุธรรมชาติ 
เช่นกรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการ
ยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก   

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั   
พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม TIAN ZI HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  เทยีนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถํา้ประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิง้จอกขาว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 
กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ 
ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหาร  นําท่านขึน้สู่เขาโดยน่ังรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึน้-ลง  ให้
ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุด
ชมวิว นาํท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความ
เสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกวา่ระดบันํ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็น
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)    

  (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให้  / การน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํา้เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถํา้เทียนเหมิน
ซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)     

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมโชวอ์ลงัการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A 
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ 500 ชีวติโลดแล่นอยูบ่นเวที
กลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็น
มนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรค์
ต่อสู้เพื่อความรักจนทา้ยท่ีสุดก็สมหวงัในชีวติคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ***โปรด
ทราบ โชว์นีแ้สดงทโีรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวนัน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ทาํให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัด
รับผดิชอบเพยีงจัดโชว์พืน้เมืองชุดอืน่ทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***        
พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 
 
 
 



วนัที่ห้า  จางเจียเจีย้ – ฉางซา – เกาะส้ม (รวมรถราง) – ช้อปป้ิงถนนหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา โดยถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์อิสระพกัผอ่นบนรถ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารเดินทางสู่ เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่นํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

ใจกลางนครฉางซา มีความยาวกวา่ 5 กิโลเมตร ชมหินแกะสลกัรูปหนา้ของ
ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง สมยัเม่ืออาย ุ35 ปี เม่ือสมยัก่อนท่านประธานเหมาเคย
มาใชส้ถานท่ีแห่งน้ีในการพกัผอ่นและอ่านหนงัสือ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ประทบัใจ (รวมค่ารถแบตเตอร่ี)   จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้
แบรนดเ์นม ยีห่้อจีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองใหท้่าน
เลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินใหท้่านซ้ือของพื้นเมืองเป็นของฝาก        

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD 541   
01.40+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนทาํการซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ  **ทัวร์ราคาพเิศษ เข้าร้านช้อปป้ิง ** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  เดก็อายุตํา่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ พกัเดีย่ว 
3-7 , 10-14 ก.ค., 4-8 , 18-22 ก.ย. 62  21,999.- 21,999.- 3,900.- 

17-21 , 24-28 ก.ค. , 7-11 , 14-18 ส.ค. 62  
17-21 , 21-25 , 28 ส.ค.-1 ก.ย. 62 

11-15 , 25-29 ก.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย. 62 
6-10 , 13-17 , 20-24 , 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 62 

22,999.- 22,999.-  
 

4,900 

9-13 , 16-20 , 23-27 ต.ค. 62 23,999.- 23,999.- 



** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั   
- ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ส่งช่ือก่อนการเดินทางภายใน 20 วนั  

**กรณส่ีงช่ือไม่ทนัวซ่ีากรุ๊ป กรุณาชําระเพิม่ท่านละ 2,000 บาท** 
 ***หากท่านทีม่วีซ่ีาจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าวซ่ีาจีน*** 
- ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีทีนํ่้าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักที่เกนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง  
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั 

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีน 10 วนัทาํการ ยืน่วซ่ีากรุ๊ป  

1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีน 4 วนัทาํการ ยืน่ทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  

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

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

หมายเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาลาํ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่าํหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
สายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    



-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 

บริษัทฯ มีค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิหตุท่านละๆ 500,000 บาท 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 


