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จางเจียเจี้ย ฉางซา  

ซุปเปอร์ อวตาร 4วัน 2คืน 

หยุดยาว วันจักรี / สงกรานต์..ไม่ลางาน 
 

ไฮไลท์!! เดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก สุดหวาดเสียว 

สัมผัสธรรมชาติสุดงดงามอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย  

ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - ภาพวาดเขียนทราย – ช้อปถนนคนเดินซีปู้เจีย 

ชมโชวส์ุดอลังการ..โชว์จิ้งจอกขาว โชว์เหมยลี่เซียงซ ี

เดินทาง 6-9 / 12-15 / 14-17 เม.ย. 2562 

       

    โดยสายการบิน  
 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบินดอนเมือง 
 

วัน โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม  

1 สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา 
- - - 

HUAFENG  HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

2 เมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย - ไฮไลท์ 

วัดความกล้า ท้าความเสียวกับสะพานเดิน

กระจกที่ยาวที่สุดในโลก - OPTION SHOW  

โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยล่ีเซียงซี   

   
TIANZI  HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 จางเจียเจี้ย –  OPTION TOUR  ประตู

สวรรค์เทียนเหมินซาน – ภาพวาดเขียน

ทราย – ฉางซา – สนามบินฉางซา  

   - 

4 สนามบินดอนเมือง - - - - 

 

 



Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา 

15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 อาคาร 1 

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียม

เอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
18.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 • ตั๋ว

เคร่ืองบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ที่นั่งเป็นไปตามที่สายการบินจัดให้เท่านั้น (ไม่มีอาหารบริการ

บนเคร่ือง)• (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) 

22.20 น. เดินทางถึง เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ทาง

ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 

12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอก

ของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็น

ศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

ที่พัก HUAFENG  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

Day 2 : 
เมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย - ไฮไลท์ วัดตวามกล้า ท้าความเสียวกับสะพาน

เดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก - OPTION SHOW  โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยล่ี

เซียงซี   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู่ มณฑลหูหนาน อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย เป็นมรดก เมืองจางเจียเจี้ย 

โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของ

อุทยาน เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย สูงข้ึนฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหินตาม

ธรรมชาต ิน้ าตก ถ้าใหญ่น้อยกว่า 40 แห่ง จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ

http://bit.ly/2NMk5YE
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


ที่สุดของจีน  ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมียว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างการเดินทางให้ท่านพักผ่อน,ชมวิว 

ธรรมชาติสองข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองจางเจียเจี้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท ์ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 เมตร 

พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะ

ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผา



สูงชันความกว้างของ สะพานกระจก ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัส

ทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน 

สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ 

ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!! **หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเดิน

สะพานแก้ว สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แล้วมาเจอกันที่จุดนัดพบ (หมายเหตุ : สะพาน

แก้วเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่จ าเปน็ต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสงูอยู่ตลอด

จากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดิน อันเนื่องจากสภาพอากาศ 

ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ทั้งสิ้น) ( หากท่านตัดสินใจไม่เดินสะพานแก้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่เป็นข้อตกลงส าคัญ 

เหตุให้ท าการคืนเงินทุกกรณี) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

OPTION SHOW ชมอลั งกา ร โ ชว์  โ ช ว์

อลังการโชว์จิ้งจอกขาว 

THE LOVE STORY OF 

A WOODENMAN AND 

A FAIRY FOX ฟังเพลง

รักไพเราะเพราะจับใจ 

เป็นเร่ืองราวที่ซาบซึ้ง

ตรึงดวงใจในความรัก

ของจิ้งจอกขาวสาวสวย 

และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ให้

ผู้ชมย้ิมหวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวที

กลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอ้ีงกับ

เทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้ง 

(ค่าใช้จ่ายท่านละ 400 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ) หรือ 

OPTION SHOW ชมอลังการโชว์ โชว์เหมยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์ตะวันตก ซึ่งเป็นโชว์ที่สวยงามและเล่า

เร่ืองราวของชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงจะบอกถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจียงที่มีมาช้านาน 

เช่น การเรียกวิญญาณกลับบ้าน,แต่งงานร้องไห้ ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความ

ประทับใจให้ท่านพร้อมฉากที่อลังการสวยงามยิ่ง (ค่าใช้จ่ายท่านละ 400 หยวนสามารถ

สอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ) 

ที่พัก TIANZI  HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 3 : 
จางเจียเจี้ย –  OPTION TOUR  ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน – ภาพวาดเขียน

ทราย – ฉางซา – สนามบินฉางซา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

OPTION TOUR เที่ยว ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ไฮไลท์อีก 1 สถานที่ดังที่สุดของจางเจียเจี้ย ท่านจะได้

สัมผัสกับกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ข้ึนสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมความ

งามของภูผานับร้อยนับพันยอด ออกก าลังกายข้ึนบันได 999 ช้ัน ข้ึนสู่ช่องเขาประตู



สวรรค์ “เทียนเหมินซาน” และ สัมผัสกับความเสียวกับ ทางเดินกระจกที่อยุ่ริมผา เทียนเห

มินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซาน

เดิมเป็นช่ือถ้ า ตั้งช่ือมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นช่ือภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 

เทียนเหมินซานมีช่ือเสยีงเปน็ที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  แต่เป็นที่วัด

ฝีมือของนักบินช้ันเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ เทียนเหมินซานมี

ยอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายัง

เป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 

2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน 

(ค่าใช้จ่ายท่านละ 600 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 น าท่านชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน (ภาพวาดเขียนทราย) สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวิน

เซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ 

เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ 

หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพ

ทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์

ข้ึนมาล้วนได้รับรางวัลและยก

ย่องมากมาย หลายปีซ้อนจน

เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

 หากมีเวลาเหลือ : ช้อปปิ้งถนนคนเดิน “ซีปู้เจีย” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวน ถนนคน

เดินที่พึ่งสร้างข้ึนโดยการลงทุนของรัฐบาลท้องถ่ิน ท าขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ท ากิน

ขายของให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากจางเจียเจี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวแต่ละปีมีจ านวนไม่น้อย ร้านค้าบ้านเรือนออกแบบโบราณเหมือนสมัยราชวงศ์

ชิง บรรยากาศเหมาะแก่การถ่ายรูปและยังให้ท่านได้ซือ้ของฝากของที่ระลกึ เช่น พวงกุญแจ,

เสื้อผ้า,รองเท้า,ขนมท้องถ่ิน ฯลฯ อิสระจนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางให้ท่าน

ได้ชมวิวธรรมชาติสองข้างทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหารน าท่านสู่สนามบนิฉางซา 

 



หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพื่อ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคัง่,สภาพอากาศและ

อ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลา

อย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถข้ึนเคร่ืองกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์ 

23.20 น. กลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 

Day 4 : สนามบินดอนเมือง 

01.40 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

  

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 

( หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความ

เหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์ ,

หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไข

ข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตาม

ข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. ) 

 

 

Let us be your Travel Companion 
 

UnithaiTrip 
 
 
 



 
อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง หมายเหตุ 
ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน Size 

เดือน  เมษายน  

6 เม.ย. - 9 เม.ย. * วันจักรี 11,999 5,500 FD 20 

12 เม.ย. - 15 เม.ย. * วันสงกรานต์ 12,999 5,500 FD 20 

14 เม.ย. - 17 เม.ย. * วันสงกรานต์ 12,999 5,500 FD 20 

โปรโมชั่นนี ้ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลกิอัตโนมตัิ โดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทนัที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ : 

- ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท,ค่าทปิไกด์และคนขับรถ 1,500 

บาท/ท่าน/ทริป 

- ทางบริษัทฯ ร่วมกับการทอ่งเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมอืง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สนิค้าพ้ืนเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านนวดเทา้ 

เปน็ต้น ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทวัร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก

ท่านทราบว่า ร้านค้าทกุร้านจ าเปน็ต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้า

เปน็หลกั ไม่มกีารบังคับใดๆทั้งสิ้น 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 



 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,500 บาท วีซ่าหมู่คณะ (ส าหรับคนไทย) 

× ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า

เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 
 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน   

15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด

ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 



เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว 
ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 

ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

 

 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได้  ทางเรา

ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 



1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน

เท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 


