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จางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน 
เที่ยวภูเขาอวตารจางเจียเจีย้...พักหรู 4+5 ดาว 

เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง 

หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร 

พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินวัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวทีสุ่ดในโลก 

เมนูสุกี้เห็ด , ซีฟู๊ด+ไวน์แดง(ปูขนคนละ 1ตัว), ปิ้งย่างเกาหลี , เป็ดย่าง , เกี๊ยวฉางซา 
  

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
 
 
 

Day 1 : สนามบินดอนเมือง – ฉางซา 

15.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์

เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ

ทีน่ัง่ 

18.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที ่FD 540 

22.25 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความส้าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีค้ากล่าวว่า  “หากมาจางเจีย

เจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองแล้ว น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    

 พักทีฉ่างซา HUAFENG HUATIAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

Day 2 : ฉางซา – จางเจียเจ้ีย – ศูนย์สมุนไพรจีน – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร น้าท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย มุ่ง

หน้าสู่  จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 

ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มี ลักษณะพิเศษและมี

ทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% 

ของพื้นท่ีเป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติ

ในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และ

ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่าน



กว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ล้าธาร สระน้้า 

และน้้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้้ากว่า 40 ถ้้า ซึ่งท้าให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่

งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO   น้าท่าน

เยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มี

ชื่อเสียงมากว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้าฟรี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารน้าท่าน สมควรแก่เวลาน้า

ท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย  เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด

ด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 

24 มิลลิเมตร รับน้้าหนักคนพร้อมกันได้ 800 คนได้สบายๆ  วัดใจกันด้วยทาง

เดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าค้าบรรยายใดๆ  ให้ท่าน

เก็บภาพความประทับใจ เนื่องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้อง

ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่ เปิดให้

นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน 

แล้วแต่ความเหมาะสม  จากนั้นน้าท่านกลับเข้าสู่ตัวเมือง 

 รายการทัวร์แนะน้าเพิ่มเติม :  

 Option 1 ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู เป็นทะเลสาบบนช่องเข้าสูง เกิดจากการสร้าง

เขื่อนเก็บกักน้้า ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูถูกรายล้อมด้วยยอดเขามีวิวทิวทัศน์สวยงาม

ให้ท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา ระหว่างทางก็จะพบแพและคนใส่ชุด

พื้นเมืองคอยต้อนรับ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลังจากล่องเรือเสร็จก็

ต้องเดินลงจากเขา ระหว่างทางก็จะพบกับน้้าตกเป่าเฟิ่งหูที่ไหลลงมาจากตัว

ทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน (กรุณาติดต่อจองทีไ่กด์หรือหัวหน้าทัวร์) 

 Option 2 ชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A 

WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 

500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็น

ภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษย์ของนาง

จิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่ม

ตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบ

แบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี ราคาท่านละ 380 หยวน (กรุณา

ติดต่อจองทีไ่กด์หรือหัวหน้าทัวร์) 



ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารน้าท่านเข้าทีพ่ักโรงแรม 

 พักทีจ่างเจียเจี้ย  HUAN SHA JU HOTEL 5* หรือเทียบเท่า 

Day 3 : 
ภาพวาดหินทราย –  ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดิน

กระจก – ถ้้าประตูสวรรค์ – ฉางเต๋อ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหาร น้าท่านสู่ ร้านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์น้า

โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่้ารวย และมีแต่โชคลาภ  

จากนั้นเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง 

ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใช้วัสดุ

ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน  ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ 

จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน

จนเป็นท่ีเลือ่งลือไปทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารน้าท่านเดินทางสู่ เขา

เทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจาก

ระดับน้้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะ

คล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลก

มหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน  น้าท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งรถของ

อุทยานและต่อกระเช้าขึ้น-ลง  ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูง

เสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว น้า

ท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุด

แห่งหนึง่ พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร 

สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่

ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)    

 (หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิด

ซ่อมบ้ารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การนั่งรถของอุทยาน

ขึ้นไปบนถ้้าเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้้าเทียนเหมิน

ซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตาม

ประกาศจากทางอุทยานเป็นส้าคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)     

 สมควรแก่เวลาน้าท่านลงจากเขาน้าท่านชม ศูนย์สุขภาพผลิตภัณฑ์จาก

ยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของฝาก  จากนั้นน้าท่าน



เดินทางกลับสู่ตัวเมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารน้าท่านเข้าทีพ่ักโรงแรม 

 พักทีจ่างเจียเจี้ย  CHANG DE TANG CHEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

Day 4 : ฉางเต๋อ – ถนนโบราณต้าเสีย่วเหอเจีย – วัดไคฟู –ฉางซา – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารน้าท่านเที่ยวชมถนนโบราณต้าเสี่ยว

เหอเจีย ท่ีสร้างตามแบบโบราณบอกเล่าถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมือง

ฉางเต๋อ อิสระให้ท่านถ่ายรูป เดินเล่น ช้อปปิ้ง และยังเป็นแหล่งรวมอาหาร

พื้นเมืองให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นฝาก   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ 

ภัตตาคาร   หลังอาหารน้าท่าน

เดินทางสู่ วัดไคฟู วัดเก่าแก่และมี

ชื่อ เสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ใน

เมืองฉางซา สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 

907-960 น้าท่านไหว้ขอพรองค์

เจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งชมความงามของวัดสไตล์จีน ที่มีความงามตั้งแต่ประตู

ทางเข้าจนถึงความร่มรื่นของภายในวัด สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่เมือง

ฉางเต๋อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นแหล่งถลุงแร่ที่

ส้าคัญ และขึ้นชื่อด้านผลผลิตทางการเกษตรของประเทศจีน และภายในตัวเมือง

มีระเบียบและสะอาดสะอ้านมาก   

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541    

02.00+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

Let us be your Travel Companion 

UnithaiTrip 



 
 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าท่ีบริษัทก่อนท้าการซื้อ

บัตรโดยสารภายในประเทศท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการ *** ทัวร์ราคาพิเศษ เข้าร้านช้อปปิ้ง 3 ร้าน *** 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ  

2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

15-18 , 16-19 , 17-20 พ.ย.61 
3-6, 4-7, 9-12, 10-13, 11-14 ธ.ค. 61 

12-15, 16-19, 17-20 ธ.ค. 61 

18-21, 23-26 , 24-27 ธ.ค. 61 

 

16,999.- 

 3,900.- 
2-5 , 9-12 , 11-14 พ.ย.61 

12-15 , 25-28 , 26-29 , 27-30 พ.ย. //  

28 พ.ย.-1 ธ.ค.61 
15,999.- 

*** เด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท *** 

** ท่านท่ีไม่ประสงค์จะเข้าร้านช้อปปิ้ง เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท ** 
 
รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านสมุนไพรจีน , ร้านหยก และ ร้านยางพารา แต่

ละร้านใช้เวลาในการน้าเสนอประมาณ 1 ชั่วโมง  หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาช้าระ

ท่านละ 4,000 บาทต่อท่าน** 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มีไกด์

ท้องถิ่น ** 
 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด 

- ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมที่พัก 

- ค่าอาหารตามรายการ       

- ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามทีร่ะบุไว้ในรายการ   

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไข

กรมธรรม์)     

*** ค่าน้้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้้าหนักเกิน กรุณาช้าระค่าใช้จ่ายส่วน

น้้าหนักทีเ่กินเอง *** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดืม่, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริการ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ     

- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ท่านละ 1,500 บาท ช้าระพร้อมค่าทัวร์  

- ค่าทิปไกด์ท้องถิน่, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  
 

เง่ือนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง ช้าระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 1 วันหลังการจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับ

ทางบริษัทฯ  

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  



 
เอกสารส้าหรับยืน่วีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 

- ส้าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ถ่ายเต็ม 2 หน้า ( ส่งเอกสาร

ล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ) 
 

 

เอกสารส้าหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันท้าการ ยื่นทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย // เพิ่มค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามข้อก้าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิด

ใบหู , ไม่สวมใส่เครื่องประดับ, ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  

3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 

4. ทีอ่ยู่ทีท่้างาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีท้างาน 

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 

- ส้าเนาบัตรประชาชน 

- ยืน่วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
 

 

 

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่าน

จองและจ่ายมัดจ้าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ้าใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท้าเรื่องขอคืนค่าตั๋ว

หรือขอคืนค่าทัวร์ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัท

ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มี

การยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตาม

จริงเท่านั้น 

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้

ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบช้าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่าง

ของภาษีน้้ามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินก้าหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่าย

อื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น      

4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจ้านวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้

เดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทาง หรือเปล่ียนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตาม

ก้าหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต๋ัวเต็มใบ  

 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก้าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราและสายการบินก้าหนด 

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจ

รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุด

งาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก้าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่

เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจาก

อุบัติเหตุต่างๆ  

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่าน้าสิ่งของมีค่าติดตัวหรือน้าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ้าเป็น หากเกิดการ

เสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่าง

โดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือ

เหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ท้าให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาใน

การคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบาง

รายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 
 

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 
 

 


