
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 13642 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

                                  

                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

เอาใจคนเวลานอ้ย...เทีย่วจางเจยีเจ ีย้ 
เขาเทยีนเหมนิซาน น ัง่กระเชา้ชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่ ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

พเิศษ...แกรนดแ์คนยอ่น เดนิวดัใจ...สะพานแกว้ขา้มภเูขายาวทีส่ดุในโลก 

มือ้พเิศษสกุีเ้ห็ด , อาหารไทย , ป้ิงยา่งบารบ์คิวิเกาหล ี 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที ่14-17,15-18,21-24,22-25 มิ.ย. 62 
วนัแรก  สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ  

15.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ 
คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและท่ีนัง่ 

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

 
18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึง

ของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มคี  ากล่าวว่า  “หากมาจาง
เจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั   พกัที่ฉำงซำ GUANG SHENG GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง  ฉำงซำ – จำงเจยีเจีย้  – ร้ำนชำ –  ภูเขำเทียนเหมนิซำน (รวมกระเช้ำ) – ทำงเดินกระจก – ถ ำ้ประตูสวรรค์  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร  น าท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจ้ีย มุ่งหน้าสู่ สู่ จำงเจียเจีย้ ซ่ึงตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมี
ทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพ้ืนท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้ก
ประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบ
เขาซูยี ่และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 
200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้ า และน ้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ  ้ากว่า 40 ถ ้า ซ่ึงท าให้สถานท่ีแห่งน้ี มี
ภูมิทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชำ ให้ท่านชิมชาด า สุดยอดใบชาของ
มณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ ใหท่้านเลือกซ้ือเป็นของฝาก  น าท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยู่ห่าง

http://bit.ly/2NMk5YE


จากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไว้
ในจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่อง
หินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  น ำท่ำนขึ้นสู่เขำ
โดยนั่งรถของอุทยำนและต่อกระเช้ำขึน้-ลง  ใหท่้านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเสน้ทาง
ข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมวิว น าท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท่้านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้
ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่า
ระดบัน ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทำงเดินกระจกขึ้นอยู่
กบัสภำพอำกำศ)   (หมำยเหตุ : กำรนั่งกระเช้ำขึน้-ลง เขำเทียนเหมนิซำน หำกกระเช้ำปิดซ่อมบ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะ
จดัโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้  / กำรนั่งรถของอุทยำนขึน้ไปบนถ ำ้เทียนเหมนิซำน หำกรถของอุทยำนไม่สำมำรถขึ้น
ไปที่ถ ำ้เทียนเหมนิซำนได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ 
และกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ)     

 (หมำยเหตุ...ในกำรขึน้ชมส่วนประตูสวรรค์เทียนเหมินซำน หำกเกิดกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น หิมะตกหนัก หรือทำง
อุทยำนปิดเน่ืองจำกซ่อมแซมหรือเร่ืองของควำมปลอดภัย โดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิก
ได้ โดยจะไม่สำมำรถจดัหำรำยกำรอ่ืนทดแทนให้ได้) 

 
Option  ชมโชว์อลงักำรหวำนหยด THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะ

เพราะจบัใจ นกัแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มฉีากหลงัเป็นภูเขาทอดยาว
แบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของ
จ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสูเ้พ่ือความรักจนทา้ยท่ีสุดก็สมหวงัในชีวติคู่และจบแบบ 
HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ราคาท่านละ 380 หยวน (กรุณำตดิต่อจองทีไ่กด์หรือหัวหน้ำทัวร์) 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร    หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
     พกัที่จำงเจยีเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตกึ B หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม  แกรนด์แคนย่อนจำงเจยีเจีย้-สะพำนแก้วยำวที่สุดในโลก-ร้ำนหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่ำเท้ำ-ถนนคนเดินซีปูเจยี 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม จำงเจยีเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพำนแก้วข้ำมเขำที่ยำวที่สุด
ในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย  เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดดว้ยความยาวถึง 430 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 24 มิลลิเมตร รับน ้ าหนักคนพร้อมกนัได ้800 คนไดส้บายๆ  วดัใจ
กนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกว่าค  าบรรยายใดๆ  ให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ  
หมำยเหตุ...เน่ืองจำกสะพำนแก้ว เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวใหม่ และต้องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ำงสูงจำกรัฐบำลจีน 
หำกสะพำนไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนสถำนที่เที่ยวอ่ืนทดแทน แล้วแต่ควำม
เหมำะสม น าท่านสู่ ร้ำนหยก ท่ีมีผซ่ิีว สตัวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่
โชคลาภ 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้ำ ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปีพร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื่อยลา้ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย จากนั้นน า
ท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจยี เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจ้ีย ทั้งสองขา้งทางจะเป็นร้านคา้ขายของท่ีระลึก อาหาร 
ของใชต่้างๆ เป็นตน้  



Option  ทะเลสำบเป่ำเฟ่ิงหู เป็นทะเลสาบบนช่องเขา้สูง เกิดจากการสร้างเข่ือนเก็บกกัน ้ า ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูถูกรายลอ้มดว้ย
ยอดเขามีวิวทิวทศัน์สวยงามใหท่้านล่องเรือชมวิวทิวทศันข์องภูเขา ระหว่างทางกจ็ะพบแพและคนใส่ชุดพ้ืนเมืองคอย
ตอ้นรับ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลงัจากล่องเรือเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหว่างทางก็จะพบกบัน ้ าตกเป่า
เฟ่ิงหูท่ีไหลลงมาจากตวัทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน (กรุณำตดิต่อจองที่ไกด์หรือหัวหน้ำทัวร์) 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร    หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม      
พกัที่จำงเจยีเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตกึ B หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี พพิธิภัณฑ์ภำพวำดหินทรำย – ร้ำนยำงพำรำ – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารน าท่านชม ศูนย์สุขภำพแอนไอออน ใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ
เป็นของฝาก  จากนั้นน าท่านไปเท่ียวชม จวินเซิงฮวำเยีย้น พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้
ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย  ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ 
มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ข้ึนมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ี
เล่ืองลือไปทัว่โลก   น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย ์  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหู
หนาน มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้     แบรนด์เนม ยี่ห้อจีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกิน
พ้ืนเมืองใหท่้านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินใหท่้านซ้ือของพ้ืนเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของ
กินพ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร    หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
23.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD 541    
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ี
ก่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ำวไว้

ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆท้ังส้ิน 
 

อัตรำค่ำบริกำร *** ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเด็ก *** 

 

รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยวจนี เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว ร้ำนสมุนไพรจนี , โรงงำนผ้ำไหมหรือ
ร้ำนหม้อ, โรงงำนหยก , ร้ำนยำงพำรำ แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ช่ัวโมง 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณทีีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน ** 

ก ำหนดวนัเดินทำง ผู้ใหญ่  พกัเดี่ยว 

วันที่ 14-17,15-18,21-24,22-25 มิ.ย. 62 8,888.- 3,900.- 

*** เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เพิม่ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 3,000 บำท *** 

** ท่ำนท่ีไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำนช้อปป้ิง เพิม่ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 4,000 บำท **  



** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดนิทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำนแต่มีไกด์ท้องถิน่ ** 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดที่มีพำสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลี่ยนพำสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่  
กรณีที่เดนิทำงไม่ได้ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่และก่อนกำรเดนิทำง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีี่น ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนกัที่เกนิเอง *** 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ปทัวร์ 1,000 บำท 
- ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้ำทัวร์ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท  
 



เง่ือนไขกำรสำรองที่นั่ง 

- กำรจอง ช ำระค่ำทัวร์ยอดเตม็ ภำยใน 1 วนัหลงักำรจอง พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  

เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ปทัวร์ 

- ส ำเนำหนังสือเดินทำง ที่มอีำยุใช้งำนเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทำง ถ่ำยเตม็ 2 หน้ำ ( ส่งเอกสำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 10 วนั )  

เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจนี 4 วนัท ำกำร ย่ืนที่สถำนฑูตจนีทีเ่มืองไทย  

1. หนังสือเดินทำงตวัจริง ที่มอีำยุใช้งำนเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทำง  
2. รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 ใบ ตำมข้อก ำหนดของสถำนฑูต (รูปถ่ำยสีพ้ืนหลงัสีขำว เปิดหน้ำผำก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขำวถ่ำยรูป , ไม่สวมแว่นตำ  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ที่อยู่ที่ท ำงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 2,500 บำท 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบนิแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตัว๋เคร่ืองบินกำรันตกีำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มกีำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีี่ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หำกมกีำรยกเลกิหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เต็มใบ  

 
 
 



 
หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก  าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสยัใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

 
 

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 
 


