
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว สายการบนิ จํานวน 

07 - 09 เมษายน 2562 (จกัร)ี 10,901 +8,000 CZ 19 
14 - 16 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 12,921 +8,000 CZ 19 

28 - 30 เมษายน 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 
12 - 14 พฤษภาคม 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 
26 - 28 พฤษภาคม 2562 (อา-อ) 9,999 +8,000 CZ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงไมเ่หนื�อย“จางเจยีเจี8ย”+เฟิ� งหวง 3วนั2 คนื 

ชมเมอืงหงส ์“เมอืงโบราณเฟิ� งหวง” น ั�งเรอืแจวชมธรรมชาต ิ

��  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานแกว้ที�ยาวที�สดุในโลก��  

::: ข ึ8นประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจกรมิผา ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ) 
 

 
ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี8ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงจางเจยีเจี8ย – เมอืงเฟิ� งหวง(เมอืงหงส)์ – เมอืงโบราณเฟิ� งหวง  

03.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั "น 4 ประต ู10  เคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ที<คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

06.25 น.  � ออกเดนิทางสู่ เมืองจางเจียเจี"ย โดยสายการบนิ China Southern Airlines เที<ยวบนิที< CZ606 (จีน
เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 

10.35 น. ถงึ สนามบนิจางเจยีเจี"ย มณฑลหหูนาน  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย. 
กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ< งหวง (เมืองหงส์) ที<ข ึ"นอยู่กับเขต
ปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตั "งอยูท่างทศิตะวันตกของ
มณฑลหหูนาน เมอืงโบราณหงสต์ั "งอยูร่มิแมนํ่"าถัว ลอ้มรอบดว้ย
ขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที<เด่นตระหง่านมียอดเขา
ตดิตอ่กนัเป็นแนว 

 นําท่านชม เมืองโบราณเฟิ< งหวง เฟิ< งหวงมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอันลํ" าค่า ที<ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมงิและชงิ มีถนนที<ปูดว้ยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มี
กําแพงเมอืงโบราณ “เฟิ<งหวงกูเ่ฉงิ” ซึ<งสรา้งขึ"นในสมัยราชวงศ์
ชงิ เขา้ชม บา้นกว ี“เสิ<นฉงเหวนิ” นําท่านชม สะพานรุง้ หรือ 
หงเฉียวสะพานไมโ้บราณ ที<มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้ม
คลองในเวนสี จดุเดน่อกีแหง่หนึ<งของเฟิ<งหวงคอืบา้นที<ยกพื"นสงู
เรยีงรายกันบนรมินํ"าที< ใสสะอาจจนเห็นกน้บงึ เป็นทัศนียภาพที<
สวยงามและเป็นที<นิยมชื<นชอบทั "งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
นําทา่น นั<งเรอืแจว ชมบา้นรมินํ"าและชมเจดยีว์า่งหมงิ  

คํ<า � รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร  
 � ที�พกั FENGHUANG GUOBIN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง เมอืงเฟิ� งหวง – เมอืงจางเจยีเจี8ย –�� น ั�งกระเชา้+ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจก �� – 
�� OPTION SHOW   โชวจ์ ิ8งจอกขาวหรอืโชวเ์หมยลี�เซยีงซีโชวจ์ ิ8งจอกขาวหรอืโชวเ์หมยลี�เซยีงซี  �� 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที<พัก  
  นําท่ านเดินทางสู่   เมืองจางเจียเจี"ยเมืองจางเจียเจี"ย   มณฑลหูหนาน อุทยาน

แห่งชาต ิจางเจยีเจี8ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของจนี
มาตั "งแต่ปี 1992 เนื"อที<กว่า 9,500 ตารางกโิลเมตรของอทุยาน เต็ม
ไปดว้ยแท่งภเูขาหนิทราย สงูขึ"นฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหนิ
ตามธรรมชาต ินํ"าตก ถา้ใหญน่อ้ยกวา่ 40 แหง่ จางเจยีเจี8ย เป็นหนึ<ง
ในเมอืงท่องเที<ยวที<สําคัญที<สดุของจนี  ยังเป็นแหล่งชมุชนของ 33 
ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจยี ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมยีว  (ใชเ้วลาใน
การเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างการเดนิทางใหท้า่นพักผอ่น,ชม
ววิธรรมชาตสิองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจี"ย  

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ ★ประตูสวรรคเ์ทียนเหมนิซาน★ ไฮไลทอ์กี 1 สถานที<ดัง
ที<สดุของจางเจยีเจี"ย ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้กอนโดล่า ที<มคีวาม
ยาว 7.5 กโิลเมตร ขึ"นสู่จุดสูงสุด “เซี<ยจา้น” ชมความงามของภูผา
นับรอ้ยนับพันยอด ออกกําลังกายขึ"นบันได 999 ชั "น ขึ"นสู่ช่องเขา
ประตสูวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน” และ สมัผัสกบัความเสยีวกบั ทางเดนิ
กระจกที<อยุร่มิผา เทยีนเหมนิซาน ตั "งอยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจี"ย 
ห่างจากตัวเมอืงไปราว 8 ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชื<อถํ"า ตั "งชื<อ
มาแต่สมยัสามกก๊ ภายหลังใชเ้รยีกเป็นชื<อภเูขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 
เทียนเหมนิซานมีชื<อเสียงเป็นที<รูจั้กไปทั<วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็น
สถานที<ทอ่งเที<ยว  แตเ่ป็นที<วัดฝีมอืของนักบนิชั "นเยี<ยมในการบนิลอด
ผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี" เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 
1,518 เมตรจากระดับนํ"าทะเล มพีื"นที< 190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพื"นที<ป่าดบิที<สมบรูณ์อยา่งที<สดุ 
ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มอีายุนับรอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที<ยวเทียนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิ
ลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน  

คํ<า � รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร  
★★ OPTION SHOW ★★ นําท่ านชมอลั งการโชว์  ★โชว์อลังการโชว์จิ"งจอกขาว★ THE LOVE STORY OF A 

WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรื<องราวที<ซาบซึ"งตรงึดวงใจในความ
รักของจิ"งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที<ฝ่าฟันอปุสรรคต์อ่สูเ้พื<อความรักจนทา้ยที<สดุก็สมหวังในชวีติ
คูใ่หผู้ช้มยิ"มหวานกบัตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกวา่ 500 ชวีติโลดแลน่อยูบ่นเวทกีลางแจง้แบบ
อลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพา
โนราม่า ทึ<งอี"งกับเทคนิคการเปลี<ยนร่างเป็นมนุษย์ของนาง
จิ"งจอกขาว โชวน์ี"แสดงทีโรงละครกลางแจง้ใหท้่านไดส้ัมผัส
กับบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา (หากโชวปิ์ดทําการแสดง ทา
งบ.จะจัดหาโชวอ์ื<นทดแทนใหก้บัทางลค.คะ) (คา่ใชจ้า่ยทา่น
ละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงนิไดท้ี�หวัหนา้
ทวัรค์ะ) 
นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั BAIZHANGXIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม จางเจียเจี8ย – ����ไฮไลท์���� วดัใจ กล้า ท้า เสียวกบัสะพานเดนิกระจกที�ยาวที�สุดในโลก – 
ภาพวาดเขยีนทราย – ชอ้ปปิ8 งถนนคนเดนิซปีู้ เจยี – สนามบนิจางเจยีเจี8ย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที<พัก 
����ไฮไลท์���� สะพานแก้วที�ยาวที�สุดในโลก (Sky Walk) แหล่ง

ท่องเที<ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถงึ 430 เมตร พบกับความเสียว
ของทางเดนิกระจกที<มรีะยะทางอันน่าตื<นเตน้ประมาณ 60 เมตร 
ทา่นจะไดเ้ห็นทกุสิ<งทกุอยา่งที<อยูภ่ายใตท้างเดนิกระจกทั "งหมด 
ซึ<งเป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสงูชนัความกวา้งของ สะพาน
กระจก ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเที<ยวที<อยากมาสมัผัสทวิทัศน์
อันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้
รองเทา้ขณะเดนิ สันนิษฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี" 
ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! **หากทา่นไมป่ระสงคท์ี�จะเดนิสะพานแกว้ 
สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลว้มาเจอกนัที�จุดนดัพบ (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานที<ท่องเที<ยวที<
จําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนั"นหากสะพานไมเ่ปิดให ้
นักท่องเที<ยวเดนิ อันเนื<องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั<วกันว่า เหตุผลเพื<อความ
ปลอดภัยของนักท่องเที<ยวทั "งสิ"น) (ขอ้ตกลงสําคญั ขอ้ตกลงสําคญั หากท่านตัดสนิใจไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวน
สทิธิt ไมเ่ป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม จวนิเซงิฮวาเยี"ยน (ภาพวาดเขยีนทราย) สถานที<จัดแสดงภาพวาดของหลี<จวนิเซงิ ซึ<งเป็นผูท้ี<รเิร ิ<ม
ศลิปะแบบใหม ่ที<เรยีกกนัวา่ จติรกรรมภาพเม็ดทราย ที<ใชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิ<งไม ้หนิ ฯลฯ 
มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมที<รังสรรคข์ึ"นมาลว้นไดรั้บรางวัลและยกยอ่งมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็น
ที<เลื<องลอืไปทั<วโลก 

 นําท่าน ชอ้ปปิ" งถนนคนเดนิ “ซปีู้ เจีย” ตั "งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลงิหยวน ถนนคนเดนิที<พึ<งสรา้งขึ"นโดยการ
ลงทุนของรัฐบาลทอ้งถิ<น ทําขึ"นมาเพื<อใหช้าวบา้นไดม้พีื"นที<ทํากนิขายของใหก้ับนักท่องเที<ยว เนื<องจากจาง
เจยีเจี"ยเป็นเมอืงทอ่งเที<ยวไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเที<ยวแตล่ะปีมจํีานวนไมน่อ้ย รา้นคา้บา้นเรอืนออกแบบ
โบราณเหมอืนสมัยราชวงศช์งิ บรรยากาศเหมาะแกก่ารถ่ายรูปและยังใหท้่านไดซ้ื"อของฝากของที<ระลกึ เชน่ 
พวงกญุแจ,เสื"อผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิ<น ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย 

คํ<า � รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร  หลังรับประทานอาหารนําทา่นสูส่นามบนิ 
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 บรษัิทขอสงวนสทิธิtคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ"น
เครื<องกลับตามวันและเวลาเที<ยวบนิที<ระบใุนรายการทัวร.์ 

21.50 น.  กลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ China Southern Airlines เที<ยวบนิที< CZ605  
00.15 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.................. 
 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ั8งนี8เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสทิธิn  :  : 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 
� คา่ตัvวเครื<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)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี8ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื<องดื<ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ที<มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าทําวซี่าชาวต่างชาตทิี�ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิ�ม 5,000 บาท และลูกคา้เป็น
ผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที<กระเป๋าสมัภาระที<มนํี"าหนักเกนิกวา่ที<สายการบนินั"นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ"ามัน ที<สายการบนิเรยีกเก็บเพิ<ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื<องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ<ม 7 % และภาษีหัก ณ ที<จา่ย 3 % 
 
เดนิทางขึ8นตํ�า 20 ทา่น หากตํ<ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี<จะชําระคา่บรกิารเพิ<มเพื<อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี<จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการงดออกเดนิทางและ
เลื<อนการเดนิทางไปในวนัอื<นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที<ท่านสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิtในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� 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
สงวนสทิธิnไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัsว
เครื�องบนิท ั8งส ิ8น 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ"นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ<า 2 หนา้ หาก
ไมม่ั<นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื<องจากเป็นราคาตัvวเครื<องบนิโปรโมชั<น เมื<อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื<อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที<กองตรวจคนเขา้เมอืงทั "งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที<ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิtที<จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั "งสิ"น  รวมถงึ เมื<อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ<ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิt 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. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิtในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที<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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื<อ นามสกุล คํานําหนา้ชื<อ เลขที<หนังสอืเดนิทาง 
และอื<นๆ เพื<อใชใ้นการจองตัvวเครื<องบนิ ในกรณีที<นักท่องเที<ยวหรือเอเจนซี<มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการเปลี<ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื<อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที<เดนิทางจรงิของประเทศที<เดนิทาง ทั "งนี" บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที<ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไม่รับผดิชอบใดๆ 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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ<มขึ"น ในกรณีที<มกีารเปลี<ยนแปลงอัตราแลกเปลี<ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัvวเครื<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  

 
  

  

  


