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บนิตรงไมเ่หนือย“จางเจยีเจี�ย”+เฟิ งหวง 4วนั2 คนื 

ชมเมอืงหงส ์“เมอืงโบราณเฟิ งหวง” น ังเรอืแจวชมธรรมชาต ิ

��  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานแกว้ทียาวทีสดุในโลก��  

::: ข ึ�นประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจกรมิผา ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ) 
ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนืองจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี�ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงจางเจยีเจี�ย – เมอืงเฟิ งหวง(เมอืงหงส)์ – เมอืงโบราณเฟิ งหวง  

01.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั *น 4 ประต ู10  เคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีBคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

04.40 น.  � ออกเดนิทางสู่ เมืองจางเจียเจี*ย โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีBยวบนิทีB CZ606 (จีน
เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 

09.05 น. ถงึ สนามบนิจางเจยีเจี*ย มณฑลหหูนาน  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย. 
กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเฟิB งหวง (เมืองหงส)์ ทีBข ึ*นอยู่กับเขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตั *งอยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน 
เมอืงโบราณหงสต์ั *งอยู่รมิแม่นํ*าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมอืนด่านชอ่ง
แคบภเูขาทีBเดน่ตระหงา่นมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว 

 นําทา่นชม เมอืงโบราณเฟิBงหวง เฟิBงหวงมโีบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางดา้นวัฒนธรรมอันลํ*าคา่ ทีBตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ มถีนน
ทีBปดูว้ยหนิสเีขยีว 20 กวา่สาย มกีําแพงเมอืงโบราณ “เฟิBงหวงกูเ่ฉงิ” ซึBง
สรา้งขึ*นในสมัยราชวงศช์งิ เขา้ชม บา้นกว ี“เสิBนฉงเหวนิ” นําท่ านชม 
สะพานรุง้ หรอื หงเฉียวสะพานไมโ้บราณ ทีBมหีลังคาคลมุเหมอืนสะพาน
ขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึBงของเฟิB งหวงคือบา้นทีBยกพื*นสูง
เรยีงรายกันบนรมินํ*าทีB ใสสะอาจจนเห็นกน้บงึ เป็นทัศนียภาพทีBสวยงาม
และเป็นทีBนยิมชืBนชอบทั*งชาวจนีและชาวตา่งประเทศ นําทา่น นัBงเรอืแจว 
ชมบา้นรมินํ*าและชมเจดยีว์า่งหมงิ  

คํBา � รับประทานอาหารคํBา ณ ภัตตาคาร  
 � ทีพกั FENGTIAN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสอง เมอืงเฟิ งหวง – เมอืงจางเจยีเจี�ย –�� น ังกระเชา้+ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจก �� – 
�� OPTION SHOW   โโชวจ์ ิ�งจอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเซยีงซีชวจ์ ิ�งจอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเซยีงซ ี �� 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีBพัก  
  นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงจางเจยีเจี*ยเมอืงจางเจยีเจี*ย  มณฑลหหูนาน อทุยานแหง่ชาต ิจาง

เจียเจี*ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของจีนมาตั *งแต่ปี 1992 
เนื*อทีBกว่า 9,500 ตารางกโิลเมตรของอุทยาน เต็มไปดว้ยแท่งภูเขาหนิ
ทราย สงูขึ*นฟ้ามากกวา่ 3,000 ยอด สะพานหนิตามธรรมชาต ินํ*าตก ถา้



 

ใหญ่นอ้ยกวา่ 40 แห่ง จางเจยีเจี*ย เป็นหนึBงในเมอืงท่องเทีBยวทีBสําคัญทีBสดุของจนี  ยังเป็นแหล่งชมุชนของ 
33 ชนเผ่า เชน่ ชนเผ่าถู่เจยี ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมยีว  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่าง
การเดนิทางใหท้า่นพักผอ่น,ชมววิธรรมชาตสิองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจี*ย  

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านสู ่★ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน★ ไฮไลทอ์กี 1 สถานทีBดังทีBสดุของจางเจยีเจี*ย ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
กระเชา้กอนโดล่า ทีBมคีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ขึ*นสูจุ่ดสงูสดุ “เซีBยจา้น” ชมความงามของภูผานับรอ้ยนับพัน
ยอด ออกกําลังกายขึ*นบันได 999 ชั *น ขึ*นสูช่อ่งเขาประตูสวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน” และ สัมผัสกับความเสยีว
กับ ทางเดนิกระจกทีBอยุ่รมิผา เทยีนเหมนิซาน ตั *งอยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจี*ย ห่างจากตัวเมอืงไปราว 8 
ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชืBอถํ*า ตั *งชืBอมาแตส่มัยสามกก๊ ภายหลังใช ้
เรยีกเป็นชืBอภูเขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมชีืBอเสยีงเป็นทีB
รูจั้กไปทัBวโลก ไมใ่ชใ่นฐานะเป็นสถานทีBทอ่งเทีBยว  แตเ่ป็นทีBวัดฝีมอืของ
นักบนิชั *นเยีBยมในการบนิลอดผ่านชอ่งเขาประตสูวรรคแ์หง่นี* เทยีนเหมนิ
ซานมยีอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตรจากระดับนํ*าทะเล มพีื*นทีB 190 ตาราง
กโิลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื*นทีBป่าดบิทีBสมบรูณ์อยา่งทีBสดุ ตน้ไมใ้หญ่
แต่ละตน้มีอายุนับรอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเทีBยว
เทยีนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน  

คํBา � รับประทานอาหารคํBา ณ ภัตตาคาร  
★★ OPTION SHOW ★★ นําท่านชมอลังการโชว ์ ★โชวอ์ลังการโชวจ์ิ*งจอกขาว★ 

THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟั ง
เพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรืBองราวทีBซาบซึ*งตรงึดวงใจในความรัก
ของจิ*งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนทีBฝ่าฟันอุปสรรคต์่อสูเ้พืBอ
ความรักจนทา้ยทีBสุดก็สมหวังในชวีติคู่ใหผู้ช้มยิ*มหวานกับตอนจบแบบ 
HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชวีติโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจง้
แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึBงอี*งกับเทคนิคการเปลีBยนร่างเป็น
มนุษยข์องนางจิ*งจอกขาว โชวน์ี*แสดงทโีรงละครกลางแจง้ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา 
(หากโชวปิ์ดทําการแสดง ทางบ.จะจัดหาโชวอ์ืBนทดแทนใหก้ับทางลค.คะ) (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวน
สามารถสอบถามและชําระเงนิไดท้ ีหวัหนา้ทวัรค์ะ) 
นําคณะเขา้สูท่ ีพกั HUATIAN CHOICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสาม จางเจยีเจี�ย – ����ไฮไลท์���� วดัใจ กล้า ท้า เสียวกบัสะพานเดนิกระจกทียาวทีสุดในโลก – 
ภาพวาดเขยีนทราย – ชอ้ปปิ� งถนนคนเดนิซปีู้ เจยี – สนามบนิจางเจยีเจี�ย  

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีBพัก 
����ไฮไลท�์��� สะพานแกว้ทียาวทีสุดในโลก (Sky Walk) แหล่งท่องเทีBยวใหม่

แกะกล่อง ยาวถงึ 430 เมตร พบกับความเสยีวของทางเดนิกระจกทีBมี
ระยะทางอันน่าตืBนเตน้ประมาณ 60 เมตร ทา่นจะไดเ้ห็นทกุสิBงทกุอยา่งทีB
อยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทั*งหมด ซึBงเป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสูง
ชนัความกวา้งของ สะพานกระจก ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีBยวทีBอยาก
มาสมัผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานวา่
น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี* ระยะทางอาจไมไ่กล แต่ความใส
อาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! **หากทา่นไมป่ระสงคท์ีBจะเดนิสะพานแกว้ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลว้มา
เจอกันทีBจุดนัดพบ (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานทีBท่องเทีBยวทีBจําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความ
ปลอดภัยอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนั*นหากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีBยวเดนิ อันเนืBองจากสภาพ
อากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทัBวกันว่า เหตุผลเพืBอความปลอดภัยของนักท่องเทีBยวทั *งสิ*น) 
(ขอ้ตกลงสําคญั ขอ้ตกลงสําคญั หากทา่นตัดสนิใจไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิv ไมเ่ป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุ
กรณี)  



 

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทา่นชม จวนิเซงิฮวาเยี*ยน (ภาพวาดเขยีนทราย) สถานทีBจัดแสดงภาพวาดของหลีBจวนิเซงิ ซึBงเป็นผูท้ีBรเิร ิBม
ศลิปะแบบใหม ่ทีBเรยีกกนัวา่ จติรกรรมภาพเม็ดทราย ทีBใชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิBงไม ้หนิ ฯลฯ 
มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีBรังสรรคข์ึ*นมาลว้นไดรั้บรางวัลและยกยอ่งมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็น
ทีBเลืBองลอืไปทัBวโลก 

 นําท่าน ชอ้ปปิ* งถนนคนเดนิ “ซีปู้ เจีย” ตั *งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลงิหยวน ถนนคนเดนิทีBพึBงสรา้งขึ*นโดยการ
ลงทุนของรัฐบาลทอ้งถิBน ทําขึ*นมาเพืBอใหช้าวบา้นไดม้พีื*นทีBทํากนิขายของใหก้ับนักท่องเทีBยว เนืBองจากจาง
เจยีเจี*ยเป็นเมอืงทอ่งเทีBยวไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีBยวแตล่ะปีมจํีานวนไมน่อ้ย รา้นคา้บา้นเรอืนออกแบบ
โบราณเหมอืนสมัยราชวงศช์งิ บรรยากาศเหมาะแกก่ารถ่ายรูปและยังใหท้่านไดซ้ื*อของฝากของทีBระลกึ เชน่ 
พวงกญุแจ,เสื*อผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิBน ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย 

คํBา � รับประทานอาหารคํBา ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหารนําทา่นสูส่นามบนิ 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพืBอทําการเชค็อนิกอ่นขึ*นเครืBองประมาณ 2-3 ชม.เพืBอหลกีเลีBยงสถานการณ์ฉุกเฉนิทีBอาจ

เกดิขึ*น เชน่ สภาพการจราจรทีBคับคัBง,สภาพอากาศและอืBนๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิvคนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ*นเครืBองกลับตามวัน
และเวลาเทีBยวบนิทีBระบใุนรายการทัวร.์ 

22.10 น.  กลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีBยวบนิทีB CZ605  
 

วนัทีส ี สนามบนิสวุรรณภมู ิ

00.30 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.................. 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิv : รายการทัวรท์่องเทีBยวสามารถเปลีBยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนืBองจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั *นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืBนๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีBยนตามความเหมาะสม ทั *งนี*ข ึ*นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืBนทีBไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั*นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ*น และขอสงวนสทิธิvไม่รับผดิชอบกรณีมตีัxวเครืBองบนิภายในประเทศ
เนืBองจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนืBองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการท่องเทีBยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พื*นเมอืงใหนั้กท่องเทีBยวทัBวไป
ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึBงจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีBยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื*อหรอืไมซ่ื*อขึ*นอยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทั *งสิ*น 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัxวเครืBองบนิไป-กลบัตามรายการทีBระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ*ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมทีBพักตามทีBระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีBตา่งๆ ตามรายการทีBระบ ุ
� คา่อาหาร ตามรายการทีBระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิBน และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี*ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีBยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงืBอนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืBองดืBม ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีBมไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สาํหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าทําวซี่าชาวต่างชาตทิีไม่ไดร้บัการยกเวน้ยืนวซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิม 5,000 บาท และ

ลกูคา้เป็นผูด้าํเนนิการยืนวซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีBกระเป๋าสมัภาระทีBมนํี*าหนักเกนิกวา่ทีBสายการบนินั*นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 



 

× คา่ภาษีนํ*ามัน ทีBสายการบนิเรยีกเก็บเพิBม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัxวเครืBองบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิBม 7 % และภาษีหกั ณ ทีBจา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ�นตํา 20 ทา่น หากตํBากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีBจะชําระคา่บรกิารเพิBมเพืBอใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีBจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการงดออกเดนิทางและ
เลืBอนการเดนิทางไปในวนัอืBนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ือนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีBท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิvในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� สว่นทีBเหลอื  
• หากไมช่ําระมัดจําตามทีBกําหนด ขออนุญาตตดัทีBนัBงใหล้กูคา้ทา่นอืBนทีBรออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงืBอนไข 
• เมืBอทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั *งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืBอนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีBไดร้ะบไุวท้ั *งหมดนี*แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชือสํารองทีน ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทียวทรปิใด, วนัทีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิiไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใชใ้นการจองต ัlว
เครืองบนิท ั�งส ิ�น 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ*นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํBา 2 หนา้ หาก
ไมมั่Bนใจโปรดสอบถาม 
เง ือนไขยกเลกิการจอง : 
เนืBองจากเป็นราคาตัxวเครืBองบนิโปรโมชัBน เมืBอจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลืBอน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีBกองตรวจคนเขา้เมอืงทั *งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีBระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิvทีBจะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั *งสิ*น  รวมถงึ เมืBอท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึBง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิv ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั *งสิ*น  
 
เง ือนไขและขอ้กําหนดอืนๆ 
1. ทัวรน์ี*สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืBอการทอ่งเทีBยวเทา่นั*น 
2. ทัวรน์ี*เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีBระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั *งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั *งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิvในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีBมีนักท่องเทีBยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีBยวหรอืเอเจนซีBทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีBไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีBมวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีBยวทุกท่านยนิดทีีBจะชําระค่าบรกิารเพิBมจากการทีBมนัีกท่องเทีBยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีBทางบรษัิทกําหนดเพืBอใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีBจะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืBอ นามสกลุ คํานําหนา้ชืBอ เลขทีBหนังสอืเดนิทาง 
และอืBนๆ เพืBอใชใ้นการจองตัxวเครืBองบนิ ในกรณีทีBนักท่องเทีBยวหรอืเอเจนซีBมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการเปลีBยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพืBอใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีBเดนิทางจรงิของประเทศทีBเดนิทาง ทั *งนี* บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีBยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีBเพิBมขึ*นของนักทอ่งเทีBยวทีBมไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีBยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืBน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี*คํานวณจากอตัราแลกเปลีBยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีBทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั*น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิBมขึ*น ในกรณีทีBมกีารเปลีBยนแปลงอัตราแลกเปลีBยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัxวเครืBองบนิ ค่าภาษีเชื*อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีBยนแปลงเทีBยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั*น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีBจะนําตดิตัวขึ*นเครืBองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ*น และ

รวมกันทุกชิ*นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึBงมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีBตรวจได ้



 

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั*น ถา้สิBงของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีBกําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีBโหลดใตท้อ้งเครืBองบนิเทา่นั*น  

2. สิBงของทีBมลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีBโหลดใตท้อ้งเครืBองบนิเทา่นั*น  

 
 

 


