
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  CZ72  ZHANG HUNG 4D3N DEC18-CZ-W21 

CZ72 ทวัรจ์างเจยีเจ ีย้ เมอืงโบราณฟ่งหวง บนิตรง 4 วนั 3 คนื  

 

Code: CZ72 ทวัรจ์างเจยีเจีย้ เมอืงโบราณฟ่
งหวง บนิตรง 4 วนั 3 คนื 

เมอืงโบราณฟ่งหวง ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง แกรนดแ์คนยอน สะพานกระจก
ยาวทีส่ดุในโลก ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ”ถ า้ประตสูวรรค”์ 

เมนูพเิศษ: สกุ ีเ้ห็ด +ป้ิงยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ี
อาหารหหูนาน 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ฟ่งหวง 1 คนื,จางเจยีเจีย้ 2 คนื 
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บนิตรงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- จางเจยีเจีย้ -เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง 

2  เมอืงฟ่งหวง-ภเูขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน)ระเบยีงกระจก 
-ถ า้ประตสูวรรค ์

3  แกรนดแ์คนยอน-สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี 

4  พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิ
จางเจยีเจีย้ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

06 - 09 Dec 2018  13,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

23 - 26 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- จางเจยีเจีย้ -เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง 

03.3

0  

พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประต ูเคาเตอร์
เช็คอนิสายการบนิ China Southern (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบาย
รักษาความปลอดภยัของสายการบนิ  

06.2

5  

บนิลดัฟ้าสู ่จางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ606 

10.3 ถงึ เมอืงจางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
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5  ธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง (เมอืงหงส)์ (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงทีข่ ึน้อยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถเูจยี ตัง้อยูท่างทศิ
ตะวนัตกของมณฑลหหูนาน ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าถวัลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น ชอ่งแคบภเูขา ที่
เดน่ตระหงา่นมยีอดเขาตดิตอ่กันเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวตัถทางดา้นวฒันธรรมอัน
ล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย น า
ทา่น ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้าสะพานโบราณอวดความเป็น
ธรรมชาตใิหท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึจดุเดน่ของฟ่งหวง คอื บา้นทีย่ก
พืน้สงูเรยีงรายเป็นทศันยีภาพทีส่วยงามฃ  ชม สะพานสายรุง้ หรอื สะพานหงเฉยีว สะพานไม ้
โบราณทีม่หีลงัคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวตัศิาสตรท์ีส่รา้งมาหลาย
รอ้ยปี หมายเหต:ุในกรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืไดอ้ันเนือ่งมาจากการเปิดปิดฝายทดน ้าท าใหไ้มม่ี
น ้าเพยีงพอหรอืภัยธรรมชาต ิทางบรษัิทขขอสงวนสทิธิไไมค่นืคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ ีพ่กั GUO BIN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

วนัที ่2 เมอืงฟ่งหวง-ภเูขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน)ระเบยีง
กระจก -ถ า้ประตสูวรรค ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 
ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล 1,518.6 เมตร น า
ทา่นน่ังกระเชา้+บันไดเลือ่น ขึน้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร 
(ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่
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ของการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล 
ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา น าทา่นเดนิ
พสิจูนว์ดัใจ ความหวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาว
ประมาณ 60 เมตร สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 1.4 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นชมความงามของ 
ถ า้เทยีนเหมนิซาน หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภเูขาทีส่วยทีส่ดุของ
ประเทศจนี สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดย
ธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้าประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 
60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดล้งบันได 999 ขัน้ ถา่ยรปูชมความงาม
ซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานที่
ทีน่่าสนใจ จากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นลงจากเขา เปลีย่นขึน้รถ
ทอ้งถิน่ ผา่นชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 99โคง้ *หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้  าขึน้-ลงเขา
เทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารงุ ท างบรษัิทข ขอสงวนสทิธิไพาน่ังรถอทุยาน+
บันไดเลือ่นขึน้ไปบนถ ้าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บันไดลือ่นของอทุยานไมส่ามารถขึน้
ไปทีถ่ ้าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทขขอสงวนสทิธิไไมค่นืเงนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
ภมูอิากาศและความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเป็นหลกั โดยยดึตามประกาศจากทาง
อทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*  

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั RUI LONG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนั

ที ่

3 
แกรนดแ์คนยอน-สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลกเหนอืแกรนแคน
ยอน สงูเหนอืพืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอืเป็นการท าลายสถติิ
สะพานแกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลกอันเดมิ อยา่งสะพานเหนอืแคนยอนของอเมรกิา หรอื The 
Grand Canyon skywalk ทีส่งูเพยีงแค ่718 ฟตุ น าทา่นเดนิวดัใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจก
ครสิตัล กบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงามเกนิกวา่ค าบรรยายใดๆ ใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจ **หมาย
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เหต:ุ หากสะพานแกว้ปิดไมส่ามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทขขอสงวนสทิธิไไมค่นืคา่บรกิารโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**  

เที่

ยง  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวด
ผอ่นคลายที ่ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่
อดตีถงึปัจจบุัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรบัฟังการวนิจิฉัยโรคโดย
แพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหลง่สนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย ทา่น แวะรา้นชา เพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์กีย่วกบั
ใบชา 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั RUI LONG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- 
สนามบนิจางเจยีเจีย้ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื 
หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้า
ครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่โชคดอีายุ
ยนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน า
โชค เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” ภายในพพิธิภัณฑไ์ด ้
จัดแสดงผลงานทีม่คีณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามวา่ ลีจ่วนิเซงิ ซึง่ผลงาน
ของเขาทกุชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมอืทีใ่ชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิีส่กดัจากเปลอืกไม ้
ใบไมเ้ป็นวตัถดุบิในการเขยีน ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่ทางศลิปะมี
เอกลกัษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนทีส่วยงามคมชดัและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย เดนิทางสู ่
รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน 
กระเป๋า รองเทา้ ขลข 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางชม พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้ สถานทีร่วบรวมประวตัศิาสตรข์องชนเผา่
รวมไปถงึวฒันธรรมในยคุสมัยโบราณใหท้า่นไดเ้รยีนรูค้วามเป็นมาของพืน้ถิน่จางเจยี
เจีย้ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุัน (ปิดทกุวนัจันทร)์ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ให ้
ทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิจางเจีย้ 

21.50  บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ605 

00.15+1  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทข จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  CZ72  ZHANG HUNG 4D3N DEC18-CZ-W21 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทขกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – จางเจยีเจีย้(DYG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
 2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น ไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทข
ประกันภยัทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ขลข 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย(ตอ้งเดนิทางไปและ
กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น

ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
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เงือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไในการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบนิ
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทข และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทข แลว้ ทาง
บรษัิทข จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิไการเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทข ขอสงวนสทิธิไในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทข จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทข  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคัญ 
6. บรษัิทข จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทขอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทข อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทขไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทข ขอสงวนสทิธิไไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทขไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทขได ้และทางบรษัิทขถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทข แลว้ ทางบรษัิทข จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


