
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที่ 15-19, 23-27 ต.ค. 60    ( 5 วนั 4 คืน ) 
วนัแรก             กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) – ฉงช่ิง – อู่หลง – ภูเขำนำงฟ้ำ (รวมรถรำง) 
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 3  เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 
06.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD 556  
10.20 น. ถึง มหำนครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา 

เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชนเผา่ปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี  
 หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง

ใตข้อง เมืองฉงช่ิง เป็นเมืองท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มืองน้ีมีป่าไม ้และพื้นท่ีสีเขียวเยอะ
และอากาศดี มีแม่น ้าอู่เจียงไหลตดัผา่นกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 130 กิโลเมตร ถนน
เป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง น าท่านชมอุทยำนเขำนำงฟ้ำ อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของ



ประเทศจีน อยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าอวูเ่จียงในระดบัความสูง 1900 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มียอดเขาสูงสุดท่ี 
2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บ
การขนานนามวา่เป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์
และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน ช่วงน้ีท่าน
จะไดพ้บกบัใบไมเ้ปล่ียนสีละลานตา น าท่านชมเมืองหิมะเขานางฟ้า ซ่ึงภายในโดมไดจ้ดังาน น ้าแขง็แกะสลกั
รูปร่างต่างๆไวใ้หท้่านไดช้ม ( ส ำหรับท่ำนใดทีส่นใจกำรเล่นเสกต็น ้ำแข็ง กรุณำติดต่อจองกบัไกด์หรือหัวหน้ำ
ทวัร์ มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 120 หยวน ) 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
       พกัทีเ่มืองอู่หลง  HONGFU  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง อู่หลง – อทุยำนหลมุฟ้ำสะพำนสวรรค์ (น่ังรถอทุยำน+รถ แบตเตอร่ี – สะพำนแก้วสวรรค์)   
เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติหลุมฟ้ำ - สะพำนสวรรค์ มรดกโลกทำง

ธรรมชำติ ระดับ 5A ท่ีเกิดจากการยบุตวัของเปลือกโลก ท าใหเ้กิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300-500 
เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกบัสะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -
สะพานสวรรค ์ยงัมีโรงเตียมเก่าๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยัราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 
618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใชเ้ป็นฉากในหนงัการถ่ายท าหนงัเร่ือง "ศึกโค่นบลัลงัก์วงัทอง  ล่ำสุดใช้เป็น
ฉำกในหนังฮอลวิู๊ดฟอร์มยกัษ์ TRANFORMER4 ทีโ่ด่งดังไปทัว่โลก   

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารจากนั้นน าท่านสู่ท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุด กับสะพำนแก้วสวรรค์ 
หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ออกแบบโดยผูเ้ช่ียวกวา่ 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู ่11 
เมตรเหนือขอบหนา้ผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กวา้งอีก 26 เมตร หรือถา้หากวดัจากระดบัน ้ าทะเลก็สูง 1,200 
เมตร วา่กนัวา่น่าจะเป็นระเบียงจุดชมววิกระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแลว้ยงัสามารถมองชมววิมุมสูงไดท้ะลุถึงกน้
อุทยานกนัเลยทีเดียวใหท้่านไดว้ดัใจเดินชมววิและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั  HONGFU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
ท่ำนสำมำรถซ้ือทัวร์เสริม...โชว์จำงอวีโ้หมว IMPRESSION WULONG  อีกหน่ึงผลงานของผูก้  ากบัดงั    จา
งอวี้โหมว ซ่ึงเนรมิตหุบเขาเถา้หยวน ของอวู่หลง ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง, หุบเหวและความเงียบสงบของ
ธรรมชาติเป็นฉากหลงับอกเล่าเร่ืองราว,วิถีชีวิตและประวตัศาสตร์ของผูค้นเมืองฉงช่ิง ผ่านตวัละครกว่า 500 
ชีวิต โดยมีคนลากเรือ (ห้าวจือ) เป็นผูเ้ล่าประกอบการร้องเพลงสดของนกัแสดงกว่า 100 ชีวิต ตลอดการแสดง
กวา่ 70 นาที และการใชเ้ลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง  *** กรุณำติดต่อไกด์หรือหัวหน้ำทวัร์ล่วงหน้ำ *** 

วนัทีส่ำม อู่หลง – ฉงช่ิง – เมืองโบรำณฉ่ือช่ีโข่ว – ตลำดค้ำส่งเฉำเทยีนเหมนิ 
เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉงช่ิง  น าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ห

ลิง “ ยำบัวหิมะ ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะไดช้มกำรสำธิตกำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่น
คลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

เทีย่ง บริกำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่ากลุ่มน้อย
หลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้อิสระให้
ท่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก หลงัอาหารน าท่านเดินทาง



สู่ ตลำดค้ำส่งเฉำเทียนเหมิน เป็นศูนยก์ลางการคา้ของสินคา้มากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและเลือกซ้ือได้
ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ท่ีพกั   

         พกัทีฉ่งช่ิง WELL  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่  อสิระเดินเล่น ช้อปป้ิงในเมืองฉงช่ิง // หรือซ้ือทวัร์เพิม่ ( ไม่รวมรถและอำหำรเทีย่ง-ค ำ่ )  
เช้ำ                บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารอิสระใหท้่านเดินเล่นหรือเลือก 
 เท่ียวสถานท่ีเด่นๆในตวัเมืองฉงช่ิง  
 สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามใหท้่านไดเ้ลือกชมหลายแห่ง อาทิเช่น 

 มหำศำลำประชำคม (ต้ำหลีถ่ัง) ท่ีสร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติั 
ส าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จ าลองแบบมา
จากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง 

 พพิธิภัณฑ์ซำนเสีย หรือพพิธิภัณฑ์ฉงช่ิง เปิดให้เขา้ชมเม่ือ ปี ค.ศ.2005 ภายในจดัแสดงเร่ืองราวของ 
ประวติัศาสตร์ของนครฉงช่ิง และวถีิชีวติของคนสองฝ่ังแม่น ้าแยงซีเกียง, การพฒันานครฉงช่ิง, การต่อตา้น
จกัรวรรดิญ่ีปุนและเร่ืองราวของ 3 ช่องแคบอนัโด่งดงัของเข่ือนยกัษซ์านเสียตา้ปา     
หรือ 

เมืองต้ำจู๋  อยูห่่างจากฉงช่ิงไปดา้นตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 120 กิโลเมตร น าท่านชม ถ ้ำพุทธศำสนำต้ำจู๋ รวมทั้งถ ้ า
แกะสลกัสือเหมินตา้ฝอ สือเหมินซานสือเคอสือจว้นซานสือเคอ เป่ยซาน ตวอเป่าถ่า และเป่าต่ิงซาน หลายภูเขา 
หลายถ ้า เป็นการแกะสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธศาสนา มีพระพุทธเจา้
ปางต่างๆ โพธิสัตวอ์รหนัต์ พระและเทวดาในศาสนาเต๋า ลทัธิขงจ่ือ 
และผูค้นท่ีท าการไหวพ้ระในถ ้ าเหล่าน้ี ถ ้าตวอเป่าซานเป็นถ ้าท่ีใหญ่ 
สวยงามและส าคญัท่ีสุด ทัว่ทั้งภูเขาพบร่องรอยแกะสลกั 37 แห่ง รวม
รูปพระ 1 หม่ืนกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจา้แม่กวนอิมปางห้ามญาติ 
พระเจา้อ้ีเซียน เป็นตน้ เป็นศิลปะในสมยัราชวงศซ่์ง สมยั 950 ปีก่อน 
หินแกะสลกัท่ีอ าเภอตา้จู๋มีความส าคญัทางวฒันธรรม โดยเฉพาะดา้น
ศาสนา ซ่ึงไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์เท่านั้น หากยงัเป็นศูนยร์วมงานศิลปะของลทัธิเต๋า และแนวคิดของส านกั
ปรัชญา "หรูเจีย" ของขงจ๊ืออยูด่ว้ย หากกล่าววา่ ถ ้าผาม่อเกาคูอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถ ้าผา
หยนุกัง่ท่ีเมืองตา้ถง มณฑลซานซี คือสัญลกัษณ์ของงานศิลปะถ ้ายุคเร่ิมแรกของจีน หินแกะสลกัท่ีตา้จู๋ ก็นบัได้
วา่ เป็นตวัแทนของศิลปะถ ้าท่ีอ่อนหวานนุ่มนวลในยคุหลงั ซ่ึงไดร้วบรวมผลงานศิลปะการแกะสลกัหินของจีน
ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ถึงยคุกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 

***อสิระอำหำรกลำงวนัและเย็นเพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว*** 
        พกัทีฉ่งช่ิง WELL  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 



วนัทีห้่ำ ฉงช่ิง –  ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย – กรุงเทพฯ   
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านช้อปป้ิงของฝากกลบับา้นท่ี ถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย 

(ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง) หรือท่ีรับรู้กนัว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินคา้เบรนด์เนมให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงจุ
ใจ น าท่านแวะร้ำนหมอนเพ่ือสุขภำพ สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฉงช่ิง 

18.50 น.   เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD 553  
20.50 น.  เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

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

อตัรำค่ำบริกำร ** ไม่มรีำคำเดก็ ** ไม่แจกกระเป๋ำ  *** 

วนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ และเดก็พกัมีเตยีง  
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่ำนละ 

15-19, 23-27 ต.ค. 60  9,999.- 4,900.- 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง *** 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 2,000 บำท ต่อร้ำนต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ  

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีีน่ ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักทีเ่กนิเอง *** 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ  
 -ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบเด่ียว ท่านละ 1,500 บาท  
- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท 



เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 
- กำรจอง ช ำระมดัจ ำ 8,000 บำท ส่วนเหลือก่อนกำรเดนิทำง 30 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั 

 
เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดนิทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มกีำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

@  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน @วซ่ีำแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วนั @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรณีท่ีท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน ์

เพ่ือความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณีที่ท่ำนมวีซ่ีำจีนย่ืนจำกเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ำวซ่ีำได้  1,000 บำท / ท่ำน  

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน กรณีที่ท่ำนส่งเอกสำรวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทัน  

ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 2,000 บำท   

 



 

 

หมำยเหตุ 

-รำคำและเวลำเดนิทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 
 

 
 

พำสปอร์ตควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มน าของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน น าติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณำเลือกซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเล่ือนวนัและเวลำในกำรเดินทำงได้  

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่  


