
                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 63  ( 5 วนั 4 คนื )                          
   

วนัแรก    สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

15.30 คณะเดินทางพร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู 1-2 เคาเตอร์สายการบินแอร์
เอเซีย  ( FD) เจา้หนา้ท่ี ของบริษทัคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ขอ้แนะนาํขั้นตอนจากเจา้หนา้ท่ี) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ของเหลวนําขึน้เคร่ือง   ทั้งหมดท่ีนาํใส่กระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง
จะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ละมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณัฑด์งักล่าว
ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนําผลติภัณฑ์ของสด  
ท่ีทาํจากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหมู  เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด  ไม่อนุญาตใหน้าํเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ  เพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ   



                                                     

18.10   เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเทีย่วบินที ่FD 540  ( บริการอาหารบนเคร่ือง ) เวลาทีเ่มืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม 
22.25  เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

แห่งหน่ึงของจีน รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่ 
“หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน ”  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้ เมืองและ
ศุลกากรแลว้   นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัที่ ฉางซา โรงแรม HYATT PLACE CHANGSHA  HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 5 * 

วนัทีส่อง  ฉางซา - จางเจียเจีย้ - เทยีนเหมินซาน (รวมกระเช้า)–ทางเดินกระจก–ถํา้ประตูสวรรค์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คล
อบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขต
อนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี ่และภูเขา
เทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร 
นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ  ลาํธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย  รวมทั้งมีถํ้ากวา่ 40 ถํ้า ซ่ึงทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ี  มีภูมิ
ทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทยีนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมือง
จางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น
จดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย  เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่อง
หินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั   นําท่านขึน้
สู่เขาโดยน่ังรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึน้-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และ
ชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมววิ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความ
สวยงามของหนา้ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร 
สร้างอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด 
(ทางเดินกระจกขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)    

  (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทยีนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอืน่
มาทดแทนให้  / การน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํา้เทยีนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ํา้เทยีน
เหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 
พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม  RAMADA HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีส่าม ลาํธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทยีนจ่ือซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอนัดับหน่ึงใต้ฟ้า – The Romantic Show of 
Zhangjiajie 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ เขตอุทยานมรดกโลกทาง
ธรรมชาติจางเจียเจีย้ ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนต์



                                                     

เร่ืองอวตาร อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งทางไดผ้า่นขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านา
พนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทยีนจ่ือซาน  เป็นเขต
ป่าอนุรักษต่์อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบาย
ตลอดทั้งปี และมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม  สะพานอนัดับหน่ึงใต้ฟ้า ( 
เทยีนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว) มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืน
ใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแสนประทบัใจ ( ขึน้-ลงโดยลฟิท์แก้วไป่หลงทีจุ่ดสูงสุด 326 เมตร ลฟิท์แก้วริม
หน้าผาแห่งแรกของเอเซีย )  ***โปรดทราบ ในกรณทีีล่ฟิท์หรือกระเช้า ไม่สามารถใช้งานได้  ทางผู้จัดขอสงวน
สิทธ์ิโดยการเปลีย่นการขึน้-ลงโดยการใช้ลฟิท์หรือกระเช้าเพยีงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน***  สมควรแก่เวลานาํ
ท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยีย่มชมจากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้และรถทอ้งถ่ินเพื่อลงจากเขา เท่ียวชม ลาํธารจิน
เปียนซี หรือ ลาํธารแส้ม้าทอง ซ่ึงเป็นลาํธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกต
ดว้ยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลาํธารแซ่ทอง มีนํ้าในลาํธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังนํ้าจะมีภูเขาหิน
รูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงามอยา่งท่ีท่านไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมโชว ์The Romantic Show of Zhangjiajie การแสดงพื้นเมือง
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์สมยัราชวงศซ่์งและชนเผา่นพื้นเมืองถูเจีย  เพลงและการเตน้รําขนาดใหญ่ "จางเจียเจ้ียรักนิ
รันดร์" กาํกบัโดยหวางเฉียวหลิงผูอ้าํนวยการคนแรกของผูก้าํกบัการแสดงศิลปะการท่องเท่ียวจีน  เปิดตวัในวนัท่ี 
28 มิถุนายน  ใหผู้ช้มด่ืมดํ่าในการแสดงช่ืนชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ Wuling Wonderland ท่ีมีสีสันและมี
สีสันของโลกใตน้ํ้าและนํ้าท่วม 3 ,000 ตนั ภายใตม้นตข์ลงัและงดงามฉนัรู้สึกถึงตาํนานของจางเจียเจ้ียวรีบุรุษผู ้
กลา้หาญและวรีบุรุษ  จบการแสดงนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม  RAMADA HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีส่ี่  แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจีย้ – สะพานแก้วยาวทีสุ่ดในโลก – พพิธิภัณฑ์ภาพวาดหินกรวด  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม จางเจียเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาทีย่าว
ทีสุ่ดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 
430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกวา่
คาํบรรยายใดๆ   หมายเหตุ...เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีต้่องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูง
จากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่นสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน 
แล้วแต่ความเหมาะสม    

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านไปเท่ียวชม  จวนิเซิงฮวาเยีย้น  พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดง
ภาพวาดของหล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย   ท่ีใชว้สัดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน   ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บ
รางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 
พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม  RAMADA HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทยีบเท่า 5* 

 



                                                     

วนัทีห้่า  จางเจียเจีย้ - ฉางซา – วดัไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินดอนเมือง 

เช้า    บริการอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์
ไฮเวย ์

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ วดัไคฝูซ่ือ   ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฉางซา เร่ิม
สร้างในสมยั 5 ราชวงศ ์ระหวา่งปีค.ศ. 907 - 925 ต่อมามีการบูรณะเสริมสร้างใหม่ในสมยัราชวงศซ่์งหมิงและชิง 
จนเป็นวดัใหญ่วดัหน่ึง ปัจจุบนัมีอุโบสถ วหิาร3 สมยั วหิารอนิรุทธเถระ และซุม้ประตูรอบๆ จดัสวยงามภายในมี
ศิลาจารึกลายพูก่นัของพระเจา้กวางสูแห่งราชวงศชิ์ ง นาํท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ตลาดใหญ่ท่ีสุดของ
มณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ยีห่อ้จีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมี
ของกินพื้นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินใหท้่านซ้ือของพื้นเมืองเป็นของฝาก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.25  เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี FD 541   
02.00+1    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ  

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

อตัราค่าบริการ  
กาํหนดการเดนิทาง  ผู้ใหญ่ **ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็** พกัเดีย่ว 
28 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 63 27,999.- 4,900.- 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ***หากท่านทีม่ีวซ่ีาจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าวซ่ีาจีน*** 

**รายการนีท้าํวซ่ีากรุ๊ป หากมกีารยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องชําระส่วนต่างเพิม่ท่านล่ะ 1,700 บาท** 
*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  



                                                     

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีน 10 วนัทาํการ ยืน่วซ่ีากรุ๊ป  

1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจนี 4 วนัทาํการ ยืน่ทีส่ถานฑูตจนีทีเ่มอืงไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้อกาํหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืน้หลงัสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่
เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , 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 แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

 

หมายเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาลาํ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่าํหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 



                                                     

-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 
 


