
 
 

รหสัโปรแกรม:11854 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ท ีส่อบถาม) 

 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

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 

30 มนีาคม – 1 เมษายน 2562 (ส-จ) 8,998 +4,500 FD 20 

05 - 07 เมษายน 2562 (ศ-อา) 9,999 +4,500 FD 20 

06 - 08 เมษายน 2562 จกัร ี 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 

03 - 05 พ.ค. 2562 (ศ-อา) 8,998 +4,500 FD 20 

10 - 12  พ.ค. 2562 (ศ-อา) 8,998 +4,500 FD 20 

17 - 19  พ.ค. 2562 (ศ-อา) 8,998 +4,500 FD 20 

18 - 20  พ.ค. 2562 วสิาขบชูา 10,901 +4,500 FD 20 
 
 

ฉางซา  จางเจยีเจีย้  3 วนั 2 คนื 

  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  

::: สมัผสักบัธรรมชาตทิีแ่ปลกตา สวยงามกวา่ทีเ่คยเห็น ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 

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

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงฉางซา  

15.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

ใหก้บัท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

18.20 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD540 • ตั๋วเครื่องบินไม่

สามารถระบุทีน่ั่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามที่สายการบนิจัดใหเ้ท่านัน้ (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครื่อง)• (จนีเวลาเร็วกว่า

ไทย 1 ชม.)  

22.20 น. เดนิทางถึง เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ทางตะวันออก 

ตดิภูเขาลวัเซยีว ตะวันตกตดิภูเขาอหูลงิ ทศิใตต้ดิภูเขาเฮงิชาน มพีื้นทีป่ระมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั ้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรแ์ละ

วฒันธรรมยาวนานกวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลัง

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

  ทีพ่กั HUAFENG  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง เมอืงฉางซา – เมอืงจางเจยีเจ ีย้ – ไฮไลท์ วดัใจ กลา้ ทา้ เสยีวกบัสะพานเดนิกระจกทีย่าว

ทีสุ่ดในโลก –  OPTION SHOW   โชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซีโชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ี  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก  

  น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงจางเจยีเจ ีย้เมอืงจางเจยีเจ ีย้   มณฑลหูหนาน อุทยาน

แห่งชาต ิจางเจยีเจ ีย้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของ

จีนมาตั ้งแต่ปี 1992 เน้ือที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของ

อทุยาน เต็มไปดว้ยแท่งภูเขาหนิทราย สูงขึน้ฟ้ามากกว่า 3,000 

ยอด สะพานหนิตามธรรมชาต ิน ้าตก ถา้ใหญ่นอ้ยกว่า 40 แห่ง 

จางเจยีเจ ีย้ เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุของจนี  ยัง

เป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ 

และชนเผ่าเหมียว   (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ระหวา่งการเดนิทางใหท้่านพักผ่อน,ชมววิธรรมชาตสิองขา้งทาง 

จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจีย้  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ไฮไลท์ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk) แหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 เมตร พบกับความเสียว

ของทางเดนิกระจกที่มรีะยะทางอนัน่าตืน่เตน้ประมาณ 60 เมตร 

ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด 

ซึง่เป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสูงชันความกวา้งของ สะพาน

กระจก ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศนอ์ันงดงาม มกีฎอยู่วา่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก 

ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนิษฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพาน

กระจก แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! **หากทา่นไม่ประสงคท์ ีจ่ะ

เดนิสะพานแกว้ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลว้มาเจอกนัทีจุ่ดนดัพบ (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็น

สถานทีท่่องเที่ยวที่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดงันัน้

หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ อันเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกนัว่า 

เหตผุลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากท่านตัดสนิใจไม่เดนิสะพานแกว้ 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทุกกรณี)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว ์ โชวอ์ลังการโชวจ์ิ้งจอกขาว 

THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX 

ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรื่องราวทีซ่าบซึง้ตรงึดวงใจ

ในความรักของจิง้จอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนทีฝ่่าฟัน

อปุสรรคต์อ่สูเ้พือ่ความรักจนทา้ยที่สดุก็สมหวังในชวีติคูใ่หผู้ช้ม

ยิม้หวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 

ชวีติโลดแล่นอยู่บนเวทกีลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉาก

หลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการ

เปลีย่นร่างเป็นมนุษยข์องนางจิง้จอกขาว โชวน้ี์แสดงทโีรงละครกลางแจง้ (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวน

สามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) หรอื 

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว ์  โชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ีหรือ โชวเ์สน่หต์ะวันตก ซึง่เป็นโชวท์ี่สวยงามและเล่า

เรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงจะบอกถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจียงที่มีมาชา้นาน เช่น การเรียก

วญิญาณกลบับา้น,แตง่งานรอ้งไห ้ฯลฯ เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทับใจใหท้่านพรอ้มฉากทีอ่ลงัการ

สวยงามยิง่ (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั TIANZI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

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


วนัทีส่าม จางเจยีเจ ีย้ –  OPTION TOUR  ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน – ภาพวาดเขยีนทราย – ฉาง
ซา – สนามบนิฉางซา – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

★★ OPTION TOUR ★★ เที่ยว ประตูสวรรคเ์ทียนเหมินซาน ไฮไลท์อีก 1 

สถานที่ดังที่สุดของจางเจียเจีย้ ท่านจะไดส้ัมผัสกบักระเชา้กอน

โดล่า ที่มีความยาว 7.5 กโิลเมตร ขึน้สูจุ่ดสูงสุด “เซีย่จา้น” ชม

ความงามของภูผานับรอ้ยนับพันยอด ออกก าลังกายขึน้บันได 

999 ชัน้ ขึน้สู่ชอ่งเขาประตูสวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน” และ สัมผัส

กับความเสียวกับ ทางเดินกระจกที่อยุ่ร ิมผา เทียนเหมินซาน 

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ ห่างจากตวัเมอืงไปราว 8 ก.ม. 

เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถ ้า ตัง้ชือ่มาแต่สมัยสามกก๊ ภายหลัง

ใชเ้รียกเป็นชื่อภูเขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว  

แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชัน้เยี่ยมในการบนิลอดผ่านช่องเขา

ประตสูวรรคแ์ห่งน้ี เทียนเหมนิซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตร

จากระดับน ้าทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายัง

เป็นพืน้ทีป่่าดบิทีส่มบูรณอ์ย่างทีส่ดุ ตน้ไมใ้หญ่แตล่ะตน้มอีายุนับ

รอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมิน

ซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน (คา่ใชจ้่ายท่านละ 

600 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ)  

น าท่านชม จวนิเซงิฮวาเยี้ยน (ภาพวาดเขยีนทราย) สถานที่จัด

แสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ี่รเิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ ที่

เรยีกกนัวา่ จติรกรรมภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้สัดธุรรมชาต ิเชน่ กรวด

ส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรม

ทีร่ังสรรคข์ึน้มาลว้นไดร้ับรางวลัและยกย่องมากมาย หลายปีซอ้น

จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก 

 หากมีเวลาเหลอื ► ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ “ซปีู้ เจยี” ตัง้อยู่ในเขตอทุยานอู่หลงิหยวน ถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งขึน้

โดยการลงทุนของรัฐบาลทอ้งถิ่น ท าขึน้มาเพื่อใหช้าวบา้นไดม้ีพื้นที่ท ากนิขายของใหก้ับนักท่อง เที่ยว 

เน่ืองจากจางเจียเจี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวไดร้ับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ละปีมีจ านวนไม่นอ้ย รา้นคา้

บา้นเรือนออกแบบโบราณเหมือนสมัยราชวงศช์งิ บรรยากาศเหมาะแก่การถ่ายรูปและยังใหท้่านไดซ้ือ้ของ

ฝากของทีร่ะลกึ เชน่ พวงกญุแจ,เสือ้ผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิน่ ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฉางซา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มววิ

ธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  หลงัรับประทานอาหารน าท่านสูส่นามบนิฉางซา 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิ

ที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถ

ขึน้เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทัวร.์ 

23.20 น.  กลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD541  

01.40 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ.................. 

  

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  : รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนั้นจะถือว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 



หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไป

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

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าท าวซี่าชาวตา่งชาตทิี่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมู่คณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้เป็น
ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 



 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก
ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


