
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว สายการบนิ จํานวน 

08 - 10 มนีาคม 2562 (ศ-อา) 7,997 +4,500 FD 20 
15 - 17 มนีาคม 2562 (ศ-อา) 7,997 +4,500 FD 20 
29 - 31 มนีาคม 2562 (ศ-อา) 8,998 +4,500 FD 20 
05 - 07 เมษายน 2562 (ศ-อา) 9,999 +4,500 FD 20 
06 - 08 เมษายน 2562 (ส-จ) 10,901 +4,500 FD 20 

12 - 14 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 11,911 +4,500 FD 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 16 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 11,911 +4,500 FD 20 

ฉางซา  จางเจยีเจี6ย  3 วนั 2 คนื 
��  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานแกว้ที�ยาวที�สดุในโลก��  

::: สมัผสักบัธรรมชาตทิี�แปลกตา สวยงามกวา่ที�เคยเห็น ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 
ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี6ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงฉางซา  

15.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั #น 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอรส์าย
การบนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ
ใหก้บัทา่น 

18.20 น. � ออกเดนิทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที�ยวบนิที� FD540 • ตั3วเครื�องบนิไม่
สามารถระบทุี�นั�ง ที�นั�งเป็นไปตามที�สายการบนิจัดใหเ้ท่านั#น (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครื�อง)• (จนีเวลาเร็วกว่า
ไทย 1 ชม.)  

22.20 น. เดินทางถงึ เมืองฉางซา ตั #งอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ#าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ทางตะวันออก 
ตดิภเูขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิภเูขาอหูลงิ ทศิใตต้ดิภเูขาเฮงิชาน มพีื#นที�ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบง่เขตการ
ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั #งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลัง
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 � ที�พกั HUAFENG  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เมอืงฉางซา – เมอืงจางเจยีเจี6ย – ����ไฮไลท�์��� วดัใจ กลา้ ทา้ เสยีวกบัสะพานเดนิกระจกที�ยาว
ที�สดุในโลก – �� OPTION SHOW   โชวจ์ ิ6งจอกขาวหรอืโชวเ์หมยลี�เซยีงซีโชวจ์ ิ6งจอกขาวหรอืโชวเ์หมยลี�เซยีงซี  �� 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก  
  นําท่ าน เดินทางสู่   เมืองจางเจีย เจี6ยเมืองจางเจีย เจี6ย   มณ ฑ ลหูหนาน อุทยาน

แห่งชาต ิจางเจยีเจี6ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของจีนมา
ตั #งแต่ปี 1992 เนื#อที�กว่า 9,500 ตารางกโิลเมตรของอทุยาน เต็มไปดว้ย
แท่งภูเขาหินทราย สูงขึ#นฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหินตาม
ธรรมชาต ินํ#าตก ถา้ใหญ่นอ้ยกวา่ 40 แหง่ จางเจยีเจี6ย เป็นหนึ�งในเมอืง
ท่องเที�ยวที�สําคัญที�สดุของจนี  ยังเป็นแหล่งชมุชนของ 33 ชนเผ่า เชน่ 

ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว  (ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) ระหวา่งการเดนิทางใหท้า่นพักผอ่น,ชมววิธรรมชาตสิอง
ขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจี#ย  

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
����ไฮไลท์���� สะพานแกว้ที�ยาวที�สุดในโลก (Sky Walk) แหล่งท่องเที�ยวใหม่

แกะกล่อง ยาวถงึ 430 เมตร พบกับความเสยีวของทางเดนิกระจกที�มี
ระยะทางอันน่าตื�นเตน้ประมาณ 60 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ�งทุกอยา่งที�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทั #งหมด ซึ�งเป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสูงชนัความกวา้งของ สะพานกระจก ถอื
เป็นการทา้ทายนักท่องเที�ยวที�อยากมาสัมผัสทวิทัศนอ์ันงดงาม มกีฎอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวม
ผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อ
การทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี# ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วาม
ใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! **หากท่านไม่ประสงคท์ี�จะเดนิ
สะพานแกว้ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลว้มาเจอกนัที�จดุนดัพบ 
(หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�จําเป็นตอ้งตรวจสอบ
และรักษาความปลอดภัยอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนั#นหาก
สะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเที�ยวเดนิ อันเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั�วกันว่า 
เหตุผลเพื�อความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวทั #งสิ#น) (ข้ขอ้ตกลงสําคญั อตกลงสําคญั หากท่านตัดสนิใจไมเ่ดนิสะพานแกว้ 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิQ ไมเ่ป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว์  โชว์อลังการโชว์จิ#งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN 

AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรื�องราวที�ซาบซึ#งตรงึดวงใจในความรักของจิ#งจอก
ขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที�ฝ่าฟันอปุสรรคต์่อสูเ้พื�อความรักจนทา้ยที�สดุก็สมหวังในชวีติคู่ใหผู้ช้มยิ#ม
หวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชวีติโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจง้แบบอลังการ
ตระการตา มฉีากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ�งอี#งกับเทคนคิการเปลี�ยนร่างเป็นมนุษยข์องนาง
จิ#งจอกขาว โชวน์ี#แสดงทโีรงละครกลางแจง้ (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชําระ
เงนิไดท้ี�หวัหนา้ทวัรค์ะ) หรอื 

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว ์  โชวเ์หมยลี�เซยีงซ ีหรอื โชวเ์สน่หต์ะวันตก ซึ�งเป็นโชวท์ี�สวยงามและเล่า
เรื�องราวของชนเผ่าพื#นเมอืง การแสดงจะบอกถงึวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจยีงที�มมีาชา้นาน เช่น การเรียก
วญิญาณกลับบา้น,แต่งงานรอ้งไห ้ฯลฯ เป็นอกีหนึ�งโชวท์ี�จะสรา้งความประทับใจใหท้่านพรอ้มฉากที�อลังการ
สวยงามยิ�ง (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงนิไดท้ี�หวัหนา้ทวัรค์ะ) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั TIANZI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม จางเจยีเจี6ย – ���� OPTION TOUR ���� ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน – ภาพวาดเขยีนทราย – ฉาง
ซา – สนามบนิฉางซา – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 
★★ OPTION TOUR ★★ เที�ยว ประตูสวรรค์เทียนเหมนิซาน ไฮไลท์อกี 1 

สถานที�ดังที�สุดของจางเจยีเจี#ย ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้กอน
โดล่า ที�มคีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ขึ#นสู่จุดสงูสดุ “เซี�ยจา้น” ชม
ความงามของภูผานับรอ้ยนับพันยอด ออกกําลังกายขึ#นบันได 
999 ชั #น ขึ#นสูช่อ่งเขาประตูสวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน” และ สมัผัส
กับความเสียวกับ ทางเดินกระจกที�อยุ่รมิผา เทียนเหมนิซาน 
ตั #งอยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจี#ย หา่งจากตัวเมอืงไปราว 8 ก.ม. 
เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชื�อถํ#า ตั #งชื�อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลัง
ใชเ้รียกเป็นชื�อภูเขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมี
ชื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลก ไมใ่ชใ่นฐานะเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว  
แต่เป็นที�วัดฝีมอืของนักบนิชั #นเยี�ยมในการบนิลอดผ่านชอ่งเขา
ประตูสวรรคแ์ห่งนี# เทยีนเหมนิซานมยีอดสูงสุด สูง 1,518 เมตร
จากระดับนํ#าทะเล มีพื#นที� 190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายัง
เป็นพื#นที�ป่าดบิที�สมบรูณ์อยา่งที�สดุ ตน้ไมใ้หญแ่ตล่ะตน้มอีายนัุบ
รอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที�ยวเทียนเหมนิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน (คา่ใชจ้่ายท่านละ 600 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงนิได ้
ที�หัวหนา้ทัวรค์ะ)  
นําท่านชม จวนิเซงิฮวาเยี#ยน (ภาพวาดเขยีนทราย) สถานที�จัดแสดงภาพวาดของหลี�จวนิเซงิ ซึ�งเป็นผูท้ี�รเิร ิ�ม
ศลิปะแบบใหม่ ที�เรยีกกันว่า จติรกรรมภาพเม็ดทราย ที�ใชว้ัสดุ
ธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิ�งไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็น
ภาพทวิทัศน์ จติรกรรมที�รังสรรค์ขึ#นมาลว้นไดรั้บรางวัลและยก
ยอ่งมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็นที�เลื�องลอืไปทั�วโลก 

 หากมเีวลาเหลอื ► ชอ้ปปิ#งถนนคนเดนิ “ซปีู้ เจยี” ตั #งอยู่ในเขต
อทุยานอูห่ลงิหยวน ถนนคนเดนิที�พึ�งสรา้งขึ#นโดยการลงทุนของ
รัฐบาลทอ้งถิ�น ทําขึ#นมาเพื�อใหช้าวบา้นไดม้พีื#นที�ทํากนิขายของ
ใหก้บันักทอ่งเที�ยว เนื�องจากจางเจยีเจี#ยเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเที�ยวแตล่ะปีมจํีานวน
ไมน่อ้ย รา้นคา้บา้นเรอืนออกแบบโบราณเหมอืนสมยัราชวงศช์งิ บรรยากาศเหมาะแกก่ารถา่ยรปูและยงัใหท้า่น
ไดซ้ื#อของฝากของที�ระลกึ เชน่ พวงกญุแจ,เสื#อผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิ�น ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั#นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มววิธรรมชาติ
สองขา้งทางและพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  หลังรับประทานอาหารนําทา่นสูส่นามบนิฉางซา 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ#นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที�อาจเกดิขึ#น เช่น สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์
,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิQคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ#น
เครื�องกลับตามวันและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

23.20 น.  กลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD541  
01.40 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ.................. 
  
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ั6งนี6เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสทิธิb  :  : รายการทัวรท์อ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั #นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสาํคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนั#นจะถอืวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ#น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเที�ยวแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื#นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไป
ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื#อหรอืไมซ่ื#อขึ#นอยู่กับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทั #งสิ#น 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั3วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ#ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี#ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี6ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าทําวซี่าชาวต่างชาตทิี�ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิ�ม 5,000 บาท และ

ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี#าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั#นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ#ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั3วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ6นตํ�า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิQในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� สว่นที�เหลอื  
• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั #งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั #งหมดนี#แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิbไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัlว
เครื�องบนิท ั6งส ิ6น 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ#นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หาก
ไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั3วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั #งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิQที�จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั #งสิ#น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิQ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั #งสิ#น  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี#สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั#น 
2. ทวัรน์ี#เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั #งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั #งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิQในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั3วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั #งนี# บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ#นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อตัราคา่บรกิารนี#คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั#น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ#น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั3วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื#อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั#น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ#นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ#น และ
รวมกันทุกชิ#นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั#น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั#น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั#น  

 
 

  

 


