
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

29 พ.ย. – 1 (2) ธ.ค. 2562 7,997 +3,000 FD 20 

6 - 8 (9) ธนัวาคม 2562 7,997 +3,000 FD 20 

13 – 15 (16) ธนัวาคม 2562 7,997 +3,000 FD 20 

20 – 22 (23) ธนัวาคม 2562 7,997 +3,000 FD 20 

31 ธ.ค. – 2 (3) ม.ค. 2562 (ปีใหม)่ 10,901 +3,000 FD 20 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

ฉางซา . . . จางเจยีเจีย้  4 วนั 2 คนื 

  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานกระจกทีย่าวทีส่ดุในโลก   

:::  สมัผสักบัธรรมชาตทิีแ่ปลกตา สวยงามกวา่ทีเ่คยเห็น  ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี้ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงฉางซา  

15.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการและสมัภาระใหก้บัทา่น 

18.00 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที่ FD540 • ตั๋วเครื่องบนิไม่สามารถ

ระบุที่น่ัง ที่น่ังเป็นไปตามที่สายการบนิจัดใหเ้ท่านัน้ (ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง)• (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 

ชม.)  

22.20 น. เดนิทางถงึ เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ ทางตะวันออก 

ตดิภูเขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิภูเขาอูหลงิ ทศิใตต้ดิภูเขาเฮงิชาน มีพืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม

ยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

  ทีพ่กั VIENNA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงฉางซา – เมอืงจางเจยีเจีย้ – พพิธิภณัฑภ์าพวาดหนิทราย – รา้นชา –   วดัใจ กลา้ ทา้ เสยีว

กบัสะพานเดนิกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  – ถนนคนเดนิซีปู้ เจ ีย –  พพิธิภณัฑเ์ครือ่งเงนิ –  

OPTION SHOW   โชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ีโชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก  

  น าท่ าน เดินทางสู่   เมืองจางเจีย เจี้ยเมืองจางเจีย เจี้ย   มณฑลหูหนาน  อุทยาน

แห่งชาต ิจางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของจีนมา

ตัง้แต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกโิลเมตรของอุทยาน เต็มไป

ดว้ยแท่งภเูขาหนิทราย สงูข ึน้ฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหนิตาม

ธรรมชาต  ิน ้าตก ถา้ใหญ่นอ้ยกว่า 40 แห่ง จางเจยีเจีย้ เป็นหนึง่ใน

เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญทีส่ดุของจีน  ยังเป็นแหล่งชมุชนของ 33 ชน

เผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว  (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างการเดนิทางใหท้่านพักผ่อน,ชมววิ

ธรรมชาตสิองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจีย้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม พพิธิภัณฑภ์าพวาดหนิทราย (จวนิเซงิฮวาเยี้ยน) สถานที่

จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ี่รเิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ ที่

เรียกกันว่า จติรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใชว้ัสดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ี

เม็ดทราย ก ิง่ไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่

รังสรรคข์ ึน้มาลว้นไดร้ับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็น

ทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 

น าท่านเขา้สู ่รา้นชา ใหท้่านไดช้มิชาทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจีน ฟังบรรยายสรรพคุณของชาแตล่ะชนดิพรอ้มเส

รฟิชารอ้นๆ ใหท้า่นไดล้ ิม้รสและเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั 

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


  สะพานกระจกทีย่าวทีส่ดุในโลก (Sky Walk)   แหล่งท่องเทีย่ว

ใหม่แกะกล่อง ยาวถงึ 430 เมตร พบกับความเสียวของทางเดนิ

กระจกทีม่ีระยะทางอันน่าตื่นเตน้ประมาณ 60 เมตร ท่านจะไดเ้ห็น

ทุกส ิง่ทุกอย่างที่อยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพาน

กระจก ลอ้มรอบผาสงูชนัความกวา้งของ สะพานกระจก ถอืเป็นการ

ทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผู ้

มาเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐาน

ว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความ

ใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! **หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานกระจก สามารถเก็บภาพบรรยากาศ 

แลว้มาเจอกันทีจุ่ดนัดพบ (หมายเหต ุ: สะพานกระจกเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษา

ความปลอดภัยอย่างสงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดงันัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ อันเนื่องจาก

สภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วทัง้ส ิน้) 

(ขอ้ตกลงส าคัญขอ้ตกลงส าคัญ  หากทา่นตัดสนิใจไม่เดนิสะพานกระจก บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทุก

กรณี)  

น าทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ “ซปีู้ เจยี” ตัง้อยู่ในเขตอุทยานอู่หลงิหยวน ถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งขึน้โดยการลงทนุ

ของรัฐบาลทอ้งถิน่ ท าข ึน้มาเพือ่ใหช้าวบา้นไดม้พีื้นทีท่ ากนิขายของใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว เนื่องจากจางเจียเจี้ย

เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วไดร้ับความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วแตล่ะปีมจี านวนไม่นอ้ย รา้นคา้บา้นเรอืนออกแบบโบราณ

เหมือนสมัยราชวงศช์งิ บรรยากาศเหมาะแก่การถ่ายรูปและยังใหท้่านไดซ้ื้อของฝากของที่ระลกึ เช่น พวง

กญุแจ,เสือ้ผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิน่ ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย  

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑเ์ครื่องเงนิ ใหท้่านไดช้มผลติภัณฑท์ี่ท าจากเงนิของชาวทอ้งถิน่ เลอืกชม

เลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว์  โชว์อลังการโชว์จิง้จอกขาว THE 

LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลง

รักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรือ่งราวทีซ่าบซึง้ตรงึดวงใจในความรกัของ

จิง้จอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรคต์่อสูเ้พื่อ

ความรักจนทา้ยทีส่ดุก็สมหวังในชวีติคูใ่หผู้ช้มยิม้หวานกบัตอนจบแบบ 

HAPPY ENDING นั ก แสดงกว่ า  500 ชีว ิต โลดแล่ นอยู่ บ น เวที

กลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มฉีากหลงัเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึง่อีง้กบัเทคนคิการเปลีย่นร่าง

เป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจง้  (ค่าใชจ้่ายท่านละ 400 หยวนสามารถ

สอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทวัรค์ะ) หรอื 

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว์   โชว์เหมยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์

ตะวันตก ซึง่เป็นโชวท์ีส่วยงามและเลา่เรือ่งราวของชนเผ่าพืน้เมือง การ

แสดงจะบอกถงึวัฒนธรรมของชนเผ่าถูเ่จยีงทีม่ีมาชา้นาน เชน่ การเรยีก

วญิญาณกลับบา้น,แต่งงานรอ้งไห ้ฯลฯ เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความ

ประทับใจใหท้่านพรอ้มฉากที่อลังการสวยงามยิง่ (ค่าใชจ้่ายท่านละ 

400 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทวัรค์ะ) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั TIANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จางเจยีเจีย้ – รา้นบวัหมิะ –  OPTION TOUR  ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+ลอ่งเรอื  – รา้นยางพารา – 
เมอืงฉางซา – สนามบนิฉางซา – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าท่านเขา้สู ่ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ 

ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร เป่า

พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รูจ้ักกันดีในชือ่ “ครีมบัวหมิะ” สรรพคุณ

เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญั

ประจ าบา้น 

★★ OPTION TOUR ★★  ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+(ล่องเรือ) ทะเลสาบที่ตัง้อยู่บน

ชอ่งเขาสงู รายลอ้มดว้ยยอดขุนเขาและพรรณไมน้านาชนดิ ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเชา้ทีเ่ต็มไปดว้ย

สายหมอกทีต่ดักบัสายน ้าทีใ่สสะอาดในทะเลสาบ (คา่ใชจ้่ายทา่นละ 350 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิ

ไดท้ีห่ัวหนา้ทวัรค์ะ)  



จากนัน้น าท่านเขา้สู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายสรรพคุณสนิคา้ทีท่ าจากยางพารา เลอืกชมเลอืกซือ้

ผลติภณัฑท์ีท่ าจากยางพาราตามอัธยาศยั จนถงึเวลาอันสมควร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฉางซา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มววิธรรมชาตสิอง

ขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นสูส่นามบนิฉางซา 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.25 น.  กลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD541  

วนัทีส่ ี ่  สนามบนิดอนเมอืง 

 

01.40 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ...................... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการ

คนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัร์ข้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมือง

ในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้ง

รบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ีทีน่ั่งว่างหรือตามวันเดินทางของ

ต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

***เด็กอาย ุ0 – 18 ปี เก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจีน, รา้นไข่มุก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ 
ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ไมร่วมคา่ท าวซี่าชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง
ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 ส่งรายชื่อส ารองที่น ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจ
โปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  
แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสาย
การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


