
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู�ใหญ� พักเดี่ยว สายการบิน จํานวน 

  1 - 3 ธันวาคม 2561 (ส-จ) 6,996 +8,000 FD 20 
7 - 9 ธันวาคม 2561 (ศ-อา) 6,996 +8,000 FD 20 

  14 - 16 ธันวาคม 2561 (ศ-อา) 6,996 +8,000 FD 20 
  15 - 17 ธันวาคม 2561 (ส-จ) 6,996 +8,000 FD 20 
  21 - 23 ธันวาคม 2561 (ศ-อา) 6,996 +8,000 FD 20 
  22 - 24 ธันวาคม 2561 (ส-จ) 6,996 +8,000 FD 20 
  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561 (ป4ใหม�) 11,911 +8,000 FD 20 
18 - 20 มกราคม 2562 (ศ-อา) 6,996 +8,000 FD 20 
19 - 21 มกราคม 2562 (ส-จ) 6,996 +8,000 FD 20 



25 - 27 มกราคม 2562 (ศ-อา) 6,996 +8,000 FD 20 
26 - 28 มกราคม 2562  (ส-จ) 6,996 +8,000 FD 20 

 
ฉางซา  จางเจียเจี้ย  3 วัน 2 คืน 

  สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก�วท่ียาวท่ีสุดในโลก  
::: สัมผัสกับธรรมชาติท่ีแปลกตา สวยงามกว�าท่ีเคยเห็น ::: 

เดินทางโดยสายการบินแอรBเอเซีย (FD) 
ปล.ไม�มีราคาเด็กเนื่องจากเปDนราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม�รวมค�าวีซ�า 1,500 บาท,ค�าทิปไกดBและคนขับรถ 1,500 บาท/ท�าน/ทริป 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา  

15.00 น. คณะพร�อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู�โดยสารขาออกระหว�างประเทศชั้น 3 อาคาร 1 เคานBเตอรBสายการบิน
ไทยแอรBเอเชีย โดยมีเจ�าหน�าท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให�กับท�าน 

18.20 น.  ออกเดินทางสู� เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยแอรBเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD540 • ต๋ัวเครื่องบินไม�สามารถระบุท่ี
นั่ง ท่ีนั่งเป7นไปตามท่ีสายการบินจัดให�เท�านั้น (ไม�มีอาหารบริการบนเครื่อง)• (จีนเวลาเร็วกว�าไทย 1 ชม.)  

22.20 น. เดินทางถึง เมืองฉางซา ต้ั งอยู�ทางตอนใต�ของแม�น้ํ าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ทางตะวันออก 
ติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต�ติดภูเขาเฮิงชาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ�งเขตการ
ปกครองออกเป7น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกท้ังยังเป7นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรCและวัฒนธรรม
ยาวนานกว�า 3,000 ปF ในปGจจุบันเป7นศูนยCกลางด�านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ�านพิธีการตรวจ
คนเข�าเมืองและรับสัมภาระเรียบร�อยแล�ว 

  ท่ีพัก HUAFENG  HOTEL  หรือเทียบเท�า 

วันท่ีสอง เมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย – ไฮไลทB วัดใจ กล�า ท�า เสียวกับสะพานเดินกระจกท่ียาวท่ีสุดใน
โลก –  OPTION SHOW   โชวBจิ้งจอกขาวหรือโชวBเหมยล่ีเซียงซีโชวBจิ้งจอกขาวหรือโชวBเหมยล่ีเซียงซี   

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ โรงแรมท่ีพัก  

  นําท� านเดินทางสู�   เมืองจางเจียเจี้ยเมืองจางเจียเจี้ย   มณฑลหูหนาน อุทยาน
แห�งชาติ จางเจียเจี้ย เป7นมรดกโลกทางธรรมชาติแห�งแรกของจีนมา
ต้ังแต�ปF 1992 เนื้อท่ีกว�า 9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน เต็มไป
ด�วยแท�งภูเขาหินทราย สูงข้ึนฟLามากกว�า 3,000 ยอด สะพานหิน
ตามธรรมชาติ น้ําตก ถ�าใหญ�น�อยกว�า 40 แห�ง จางเจียเจี้ย เป7น
หนึ่งในเมืองท�องเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดของจีน  ยังเป7นแหล�งชุมชนของ 
33 ชนเผ�า เช�น ชนเผ�าถู�เจีย ชนเผ�าไปN และชนเผ�าเหมียว  (ใช�เวลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว�างการเดินทางให�ท�านพักผ�อน
,ชมวิวธรรมชาติสองข�างทาง จนเดินทางถึงเมืองจางเจียเจี้ย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



ไฮไลทB สะพานแก�วท่ียาวท่ีสุดในโลก (Sky Walk) แหล�งท�องเท่ียวใหม�แกะกล�อง ยาวถึง 430 เมตร พบกับความ
เสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางอันน�าต่ืนเต�นประมาณ 60 เมตร ท�านจะได�เห็นทุกสิ่งทุกอย�างท่ีอยู�ภายใต�
ทางเดินกระจกท้ังหมด ซ่ึงเป7นสะพานกระจก ล�อมรอบผาสูงชันความกว�างของ สะพานกระจก ถือเป7นการท�าทาย
นักท�องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศนCอันงดงาม มีกฎอยู�ว�าผู�มาเยือน 
สะพานกระจก ต�องสวมผ�าหุ�มรองเท�าขณะเดิน สันนิษฐานว�าน�าจะ
ช�วยลดความสกปรก ง�ายต�อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห�ง
นี้ ระยะทางอาจไม�ไกล แต�ความใสอาจทําให�เราก�าวขาไม�ออก!! **
หากท�านไม�ประสงคB ท่ีจะเดินสะพานแก�ว สามารถเก็บภาพ
บรรยากาศ แล�วมาเจอกันท่ีจุดนัดพบ (หมายเหตุ : สะพานแก�ว
เป7นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีจําเป7นต�องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย�างสูงอยู�ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้น
หากสะพานไม�เปSดให�นักท�องเท่ียวเดิน อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป7นอันรับทราบโดยท่ัวกันว�า เหตุผล
เพ่ือความปลอดภัยของนักท�องเท่ียวท้ังสิ้น) (ข�อตกลงสําคัญ ข�อตกลงสําคัญ หากท�านตัดสินใจไม�เดินสะพานแก�ว บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ ไม�เป7นเหตุให�ทําการคืนเงินทุกกรณี)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชวC  โชวCอลังการโชวCจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND 
A FAIRY FOX ฟGงเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป7นเรื่องราวท่ีซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย 
และชายหนุ�มตัดฟfนท่ีฝgาฟGนอุปสรรคCต�อสู�เพ่ือความรักจนท�ายท่ีสุดก็สมหวังในชีวิตคู�ให�ผู�ชมยิ้มหวานกับตอนจบแบบ 
HAPPY ENDING นักแสดงกว�า 500 ชีวิตโลดแล�นอยู�บนเวทีกลางแจ�งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป7นภูเขา
ทอดยาวแบบพาโนราม�า ท่ึงอ้ีงกับเทคนิคการเปลี่ยนร�างเป7นมนุษยCของนางจิ้งจอกขาว โชวCนี้แสดงทีโรงละคร
กลางแจ�ง (ค�าใช�จ�ายท�านละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงินได�ท่ีหัวหน�าทัวรBคะ) หรือ 

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชวC   โชวCเหมยลี่เซียงซี หรือ โชวCเสน�หCตะวันตก ซ่ึงเป7นโชวCท่ีสวยงามและเล�า
เรื่องราวของชนเผ�าพ้ืนเมือง การแสดงจะบอกถึงวัฒนธรรมของชนเผ�าถู�เจียงท่ีมีมาช�านาน เช�น การเรียกวิญญาณ
กลับบ�าน,แต�งงานร�องไห� ฯลฯ เป7นอีกหนึ่งโชวCท่ีจะสร�างความประทับใจให�ท�านพร�อมฉากท่ีอลังการสวยงามยิ่ง 
(ค�าใช�จ�ายท�านละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงินได�ท่ีหัวหน�าทัวรBคะ) 

 นําคณะเข�าสู�ท่ีพัก TIANZI  HOTEL หรือเทียบเท�า 
 

วันท่ีสาม จางเจียเจี้ย –  OPTION TOUR  ประตูสวรรคBเทียนเหมินซาน – ภาพวาดเขียนทราย – ฉางซา – 
สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง 

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ โรงแรมท่ีพัก 

★★ OPTION TOUR ★★ เท่ียว ประตูสวรรคCเทียนเหมินซาน ไฮไลทCอีก 1 สถานท่ีดัง
ท่ีสุดของจางเจียเจี้ย ท�านจะได�สัมผัสกับกระเช�ากอนโดล�า ท่ีมีความยาว 7.5 
กิโลเมตร ข้ึนสู�จุดสูงสุด “เซ่ียจ�าน” ชมความงามของภูผานับร�อยนับพันยอด 



ออกกําลังกายข้ึนบันได 999 ชั้น ข้ึนสู�ช�องเขาประตูสวรรคC “เทียนเหมินซาน” และ สัมผัสกับความเสียวกับ ทางเดิน
กระจกท่ีอยุ�ริมผา เทียนเหมินซาน ต้ังอยู�ทางตอนใต�ของจางเจียเจี้ย ห�างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซาน
เดิมเป7นชื่อถํ้า ต้ังชื่อมาแต�สมัยสามกnก ภายหลังใช�เรียกเป7นชื่อภูเขาด�วย ในปF ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียง
เป7นท่ีรู�จักไปท่ัวโลก ไม�ใช�ในฐานะเป7นสถานท่ีท�องเท่ียว  แต�เป7นท่ีวัดฝFมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ�านช�อง
เขาประตูสวรรคCแห�งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ําทะเล มีพ้ืนท่ี 190 ตารางกิโลเมตร 
บนยอดเขายังเป7นพ้ืนท่ีปgาดิบท่ีสมบูรณCอย�างท่ีสุด ต�นไม�ใหญ�แต�ละต�นมีอายุนับร�อยปF ในระหว�างปF ค.ศ. 2002-
2005 การท�องเท่ียวเทียนเหมินซาน ได�ใช�เงินลงทุนประมาณ 550 ล�านหยวน (ค�าใช�จ�ายท�านละ 600 หยวนสามารถ
สอบถามและชําระเงินได�ท่ีหัวหน�าทัวรCคะ)  
นําท�านชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน (ภาพวาดเขียนทราย) สถานท่ีจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซ่ึงเป7นผู�ท่ีริเริ่มศิลปะ
แบบใหม� ท่ีเรียกกันว�า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ท่ีใช�วัสดุธรรมชาติ เช�น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม� หิน ฯลฯ มาจัดแต�ง
เป7นภาพทิวทัศนC จิตรกรรมท่ีรังสรรคCข้ึนมาล�วนได�รับรางวัลและยกย�องมากมาย หลายปFซ�อนจนเป7นท่ีเลื่องลือไปท่ัว
โลก 

 หากมีเวลาเหลือ ► ช�อปปSpงถนนคนเดิน “ซีปูLเจีย” ต้ังอยู�ในเขตอุทยานอู�หลิงหยวน ถนนคนเดินท่ีพ่ึงสร�างข้ึนโดย
การลงทุนของรัฐบาลท�องถ่ิน ทําข้ึนมาเพ่ือให�ชาวบ�านได�มีพ้ืนท่ีทํากินขายของให�กับนักท�องเท่ียว เนื่องจากจางเจีย
เจี้ยเป7นเมืองท�องเท่ียวได�รับความสนใจจากนักท�องเท่ียวแต�ละปFมีจํานวนไม�น�อย ร�านค�าบ�านเรือนออกแบบโบราณ
เหมือนสมัยราชวงศCชิง บรรยากาศเหมาะแก�การถ�ายรูปและยังให�ท�านได�ซ้ือของฝากของท่ีระลึก เช�น พวงกุญแจ,
เสื้อผ�า,รองเท�า,ขนมท�องถ่ิน ฯลฯ อิสระจนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําท�านเดินทางสู� เมืองฉางซา (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว�างทางให�ท�านได�ชมวิวธรรมชาติสอง
ข�างทางและพักผ�อนบนรถตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหารนําท�านสู�สนามบินฉางซา 
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินก�อนข้ึนเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณCฉุกเฉินท่ี

อาจเกิดข้ึน เช�น สภาพการจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศกC,หัวหน�าทัวรC
,คนขับรถ)เป7นผู�พิจารณาและบริหารเวลาอย�างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค�าไม�สามารถข้ึน
เครื่องกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวรC. 

23.20 น.  กลับสู�กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรBเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD541  
01.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.................. 
  
*ท�านใดมีไฟลBทบินภายในประเทศต�อ โปรดแจ�งให�บริษัทฯทราบในวันจองทัวรB ท้ังนี้เพ่ือประโยชนBของตัวท�านเอง* 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์  :  : รายการทัวรCท�องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ
อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข�าเมืองของแต�ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต�องแจ�งให�ทราบ
ล�วงหน�าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศกC,หัวหน�าทัวรC,คนขับรถของแต�ละประเทศ)เป7นผู�บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข�าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม�ได�มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ



ปลอดภัยและประโยชนCของผู�เดินทางเป7นสําคัญ...กรุณาอ�านรายการและเง่ือนไขข�อตกลงอย�างละเอียดก�อนทําการจองทัวรBหรือ
ชําระเงินจากนั้นจะถือว�าลูกค�ารับทราบตามข�อกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบทุกกรณี. 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร�วมกับการท�องเท่ียวแห�งเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให�มีการประชาสัมพันธCสินค�าพ้ืนเมืองให�นักท�องเท่ียว
ท่ัวไปได�รู�จักในนามของร�านรัฐบาล คือ ร�านหยก, ร�านยาจีน, ร�านไข�มุก, ร�านชา, ร�านนวดเท�า เป7นต�น ซ่ึงจําเป7นต�องบรรจุใน
โปรแกรมทัวรCด�วย เพราะมีผลกับราคาทัวรC จึงเรียนให�กับนักท�องเท่ียวทุกท�านทราบว�า ร�านค�าทุกร�านจําเป7นต�องรบกวนทุกท�านแวะ
ชม ซ้ือหรือไม�ซ้ือข้ึนอยู�กับความพอใจของลูกค�าเป7นหลัก ไม�มีการบังคับใดๆท้ังสิ้น 
 
อัตราค�าบริการรวม 
 ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค�าภาษีสนามบิน และค�าภาษีน้ํามัน  

 ค�ารถโค�ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท�า (พัก 2-3 ท�าน/ห�อง)  

 ค�าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค�าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค�ามัคคุเทศกCท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวรCอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค�าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว วงประกันท�านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรมC) 
 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

× ค�าใช�จ�ายส�วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค�าทําหนังสือเดินทาง ค�าโทรศัพทC ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าซักรีด ค�ามินิบารCในห�องและค�า
พาหนะต�างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ไม�รวมค�าวีซ�า ท�านละ 1,500 บาท วีซ�าหมู�คณะ (สําหรับคนไทย) 

× ไม�รวมค�าทําวีซ�าชาวต�างชาติท่ีไม�ได�รับการยกเว�นย่ืนวีซ�าหมู�คณะ (กรณีต�างชาติ เพ่ิม 5,000 บาท และลูกค�าเปDน
ผู�ดําเนินการย่ืนวีซ�าเอง ทางบริษัทฯไม�สามารถแทรกแซงได�) 

× ค�าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปNาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ�เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค�าทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท�าน/ทริป 

× ค�าทิปหัวหน�าทัวรBแล�วแต�ความพึงพอใจของท�าน 

× ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3 % 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 20 ท�าน หากตํ่ากว�ากําหนด กรุnปจะไม�สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมเพ่ือให�
คณะเดินทางได� ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคCให�ท�านต�อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต�อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ�งให�ท�านทราบล�วงหน�า  
 



เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากท่ีท�านส�งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค�าทําการจองก�อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าทัวรCเต็มจํานวน  

 ส�วนท่ีเหลือ  

 หากไม�ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�ระบุไว�ท้ังหมดนี้
แล�ว 

 หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล$ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร$อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ ………. 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู$เดินทางต$องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือพร$อมยืนยันว�าต$องการเดินทาง
ท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ$าง, เบอรโทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให$ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช$ในการจองตั๋ว
เครื่องบินท้ังส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต�องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว�า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน�ากระดาษอย�างตํ่า 2 หน�า 
หากไม�ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป7นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรCชําระเงินค�าจองค�าทัวรCแล�ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได�ทุกกรณี  
และกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ีระบุไว� ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวรCไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ถ�าท�านงดการใช�
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทาง พร�อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร�องค�าบริการและเงินมัดจาคืน ไม�ว�ากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น  
 
เง่ือนไขและข�อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรCนี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงคCเพ่ือการท�องเท่ียวเท�านั้น 
2. ทัวรCนี้เป7นทัวรCแบบเหมา หากท�านไม�ได�ร�วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข�า-ออกเมืองด�วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม�คืนเงินค�าบริการไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมดให�แก�ท�าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท�องเท่ียวร�วมเดินทางน�อยกว�า 15 ท�าน โดยจะแจ�งให�กับ

นักท�องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วันก�อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม�มีวีซ�า  และอย�างน�อย 10 วันก�อน
การเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ�า  แต�หากทางนักท�องเท่ียวทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท�องเท่ียวร�วม
เดินทางน�อยกว�าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได�  ทางเรายินดีท่ีจะให�บริการต�อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท�องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได�ส�งหน�าหนังสือเดินทางให�กับทางบริษัท
พร�อมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณC ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�เป7นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบใดๆ ต�อความเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวท่ีมิได�เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช�น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปgวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล�าช�า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป7นต�น 

7. อัตราค�าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค�าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ค�าต๋ัวเครื่องบิน ค�าภาษี
เชื้อเพลิง ค�าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศกC พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม�มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต�มีเอกสารลงนามโดยผู�มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท�านั้น  

ข�อแนะนําก�อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรยC ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑCไม�เกิน 100 มิลลิลิตรต�อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม�เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส�ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปSดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�อย�าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซCเรยC อนุญาตให�ถือได�ท�านละ 1 ใบเท�านั้น ถ�าสิ่งของดังกล�าวมีขนาดบรรจุภัณฑCมากกว�าท่ีกําหนดจะต�องใส�
กระเปNาใบใหญ�และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท�านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช�น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณCกีฬาฯ จะต�องใส�กระเปNาใบใหญ�และฝากเจ�าหน�าท่ี
โหลดใต�ท�องเครื่องบินเท�านั้น  

 


