
 
 
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

30 ม.ิย. – 2(3) ก.ค. 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

28 – 30(31) กรกฎาคม 2562 (วนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา) 10,901 +8,000 CZ 19 

11 – 13(14) สงิหาคม 2562 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 10,901 +8,000 CZ 19 

18 – 20(21) สงิหาคม 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

25 – 27(28) สงิหาคม 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

1-3(4) กนัยายน 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

8-10(11) กนัยายน 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

15-17(18) กนัยายน 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

22-24(25) กนัยายน 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

29 ก.ย.-01(02) ต.ค. 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

06-08(09) ตลุาคม 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

13-15(16) ต.ค. 2562 (วนัคลา้ยวนัสวรรคตร.9) 10,901 +8,000 CZ 19 

20-22(23) ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 10,901 +8,000 CZ 19 

27-29(30) ตลุาคม 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 



 
 
 
 
 
 
 

บนิตรงไมเ่หนือ่ย“จางเจยีเจีย้”+เฟ่ิงหวง 4วนั2 

คนื 

ชมเมอืงหงส ์“เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง” น ัง่เรอืแจวชมธรรมชาต ิ

  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  

::: ขึน้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจกรมิผา ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงจางเจยีเจีย้ – เมอืงเฟ่ิงหวง(เมอืงหงส)์ – เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง  

01.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 

ประต ู10  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

04.40 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern Airlines เที่ยวบนิ

ที ่CZ606 (จนีเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) 
09.05 น. ถงึ สนามบนิจางเจยีเจีย้ มณฑลหูหนาน  น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย. 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเฟ่ิงหวง (เมืองหงส)์ ที่ข ึน้อยู่กับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน 

เมืองโบราณหงสต์ัง้อยู่รมิแม่น ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่านช่อง

แคบภเูขาทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว 

 น าทา่นชม เมืองโบราณเฟ่ิงหวง เฟ่ิงหวงมโีบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าคา่ ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ มีถนน

ทีปู่ดว้ยหนิสเีขยีว 20 กว่าสาย มกี าแพงเมอืงโบราณ “เฟ่ิงหวงกูเ่ฉงิ” ซึง่

สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ เขา้ชม บา้นกว ี“เส ิน่ฉงเหวนิ” น าท่ านชม 

สะพานรุง้ หรอื หงเฉียวสะพานไมโ้บราณ ทีม่หีลงัคาคลุมเหมอืนสะพาน

ขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟ่ิงหวงคอืบา้นที่ยกพื้นสูง

เรยีงรายกนับนรมิน ้าที ่ใสสะอาจจนเห็นกน้บงึ เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม

และเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ น าทา่น น่ังเรอืแจว 

ชมบา้นรมิน ้าและชมเจดยีว์่างหมงิ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั FENGTIAN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงเฟ่ิงหวง – เมอืงจางเจยีเจีย้ – น ัง่กระเชา้+ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจก  

–  OPTION SHOW   โชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซีโชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ี  

https://global.csair.com/LA/TH/Home
https://global.csair.com/LA/TH/Home


 
 
 
 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก  

  น าท่ าน เดินทางสู่   เมื อ งจ าง เจี ย เจี้ ยเมื อ งจ าง เจี ย เจี้ ย   มณฑลหูหนาน  อุทยาน

แห่งชาต ิจางเจยีเจีย้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของจนีมา

ตัง้แต่ปี 1992 เนื้อทีก่ว่า 9,500 ตารางกโิลเมตรของอุทยาน เต็มไปดว้ย

แท่งภูเขาหินทราย สูงข ึน้ฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหินตาม

ธรรมชาต ิน ้าตก ถา้ใหญ่นอ้ยกว่า 40 แห่ง จางเจยีเจีย้ เป็นหนึง่ใน

เมืองท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุของจีน  ยังเป็นแหลง่ชมุชนของ 33 ชน

เผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว  (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างการเดนิทางใหท้่านพักผ่อน,ชมวิว

ธรรมชาตสิองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจีย้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู ่★ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน★ ไฮไลทอ์กี 1 สถานทีด่ังทีส่ดุ

ของจางเจียเจี้ย ท่านจะไดส้มัผัสกับกระเชา้กอนโดล่า ทีม่คีวามยาว 7.5 

กโิลเมตร ข ึน้สูจุ่ดสงูสดุ “เซีย่จา้น” ชมความงามของภูผานับรอ้ยนับพัน

ยอด ออกก าลังกายขึน้บันได 999 ชัน้ ข ึน้สูช่อ่งเขาประตูสวรรค ์“เทยีน

เหมนิซาน” และ สมัผัสกบัความเสยีวกบั ทางเดนิกระจกทีอ่ยุ่รมิผา เทยีน

เหมนิซาน ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 

ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถ ้า ตัง้ชือ่มาแตส่มัยสามก๊ก ภายหลงัใช ้

เรียกเป็นชือ่ภูเขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมีชือ่เสยีงเป็นที่

รูจ้ักไปทัว่โลก ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว  แตเ่ป็นทีว่ัดฝีมอืของ

นักบนิชัน้เยี่ยมในการบนิลอดผ่านชอ่งเขาประตูสวรรคแ์ห่งนี้ เทยีนเหมนิ

ซานมียอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตรจากระดับน ้าทะเล มีพื้นที ่190 ตาราง

กโิลเมตร บนยอดเขายังเป็นพืน้ทีป่่าดบิทีส่มบูรณ์อย่างทีส่ดุ ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มีอายุนับรอ้ยปี ในระหว่างปี 

ค.ศ. 2002-2005 การทอ่งเทีย่วเทยีนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★ น าท่านชมอลังการโชว์  ★โชว์อลังการโชว์จิ้งจอกขาว★ THE LOVE STORY OF A 

WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ 

เป็นเรื่องราวที่ซาบซึง้ตรงึดวงใจในความรักของจิง้จอกขาวสาวสวย 

และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรคต์่อสูเ้พื่อความรักจนทา้ยที่สุดก็

สมหวังในชีวติคู่ใหผู้ช้มยิ้มหวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING 

นักแสดงกว่า 500 ชีว ิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจง้แบบอลังการ

ตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึง่อี้งกับ

เทคนคิการเปลีย่นร่างเป็นมนุษยข์องนางจิง้จอกขาว โชวน์ี้แสดงทโีรง

ละครกลางแจง้ใหท้่านไดส้มัผัสกับบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา (หาก

โชวปิ์ดท าการแสดง ทางบ.จะจัดหาโชวอ์ืน่ทดแทนใหก้ับทางลค.คะ) 

(คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HUATIAN CHOICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม จางเจยีเจีย้ – ไฮไลท์ วดัใจ กลา้ ท้า เสียวกบัสะพานเดนิกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – 

ภาพวาดเขยีนทราย – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิซปีู้ เจยี – สนามบนิจางเจยีเจีย้  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7


 
 
 
 
 

ไฮไลท์ สะพานแก้วที่ย าวที่สุด ในโลก  (Sky Walk) แหล่ ง

ทอ่งเทีย่วใหม่แกะกล่อง ยาวถงึ 430 เมตร พบกับความเสยีวของ

ทางเดนิกระจกทีม่ีระยะทางอันน่าตืน่เตน้ประมาณ 60 เมตร ท่าน

จะไดเ้ห็นทุกส ิง่ทุกอย่างที่อยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่

เป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสงูชนัความกวา้งของ สะพานกระจก 

ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศนอ์ันงดงาม 

มีกฎอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะ

เดนิ สนันษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความ

สะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจ

ท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! **หากทา่นไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลว้มาเจอ

กันที่จุดนัดพบ (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความ

ปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ อันเนื่องจาก

สภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทัว่กันว่า เหตุผลเพือ่ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้) 

(ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากทา่นตดัสนิใจไม่เดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทกุ

กรณี)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม จวนิเซงิฮวาเยีย้น (ภาพวาดเขยีนทราย) สถานทีจ่ัดแสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่

ศลิปะแบบใหม่ ทีเ่รียกกันว่า จติรกรรมภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ดทราย ก ิง่ไม ้หนิ 

ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีร่ังสรรคข์ ึน้มาลว้นไดร้ับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซอ้น

จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ “ซีปู้ เจีย” ตัง้อยู่ในเขตอุทยานอู่หลงิหยวน ถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งข ึน้โดยการ

ลงทนุของรัฐบาลทอ้งถิน่ ท าข ึน้มาเพือ่ใหช้าวบา้นไดม้ีพืน้ทีท่ ากนิขายของใหก้บันักทอ่งเทีย่ว เนื่องจากจาง

เจียเจี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวไดร้ับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ละปีมีจ านวนไม่นอ้ย รา้นคา้บา้นเรือน

ออกแบบโบราณเหมือนสมัยราชวงศช์งิ บรรยากาศเหมาะแกก่ารถา่ยรูปและยังใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากของที่

ระลกึ เชน่ พวงกญุแจ,เสือ้ผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิน่ ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)

เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับ

ตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

22.10 น.  กลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ605  
 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

00.30 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.................. 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

https://global.csair.com/LA/TH/Home


 
 
 
 
 
เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 1,500 บาท วซี่าหมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ไม่รวมคา่ท าวซี่าชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมู่คณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และ
ลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าเอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง
ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก
ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 



 
 
 
 
 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
 


