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เสน้ทางใหมต่ามรอยประวตัศิาสตรส์ามกก๊...ไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง 

ยทุธการผาแดง หรอืศกึเซ็กเพ็ก หรอืโจโฉแตกทพัเรอื สงครามคร ัง้ส าคญัทีส่ดุ

ในนวนยิายดงัสามกก๊ ชมแทน่เจ็ดดาว (ชซีงิถาน 七星坛) ทีใ่ชเ้รยีกลมขงเบง้ 

จงิโจว...ชมก าแพงเมอืงโบราณ สวนกวนอีห่ยวน ชมรปูปัน้กวนอใูหญท่ีส่ดุในโลก 
อูฮ่ ัน่ วดักยุหยวน 1 ใน 4 วดัศกัด ิส์ทิธิท์ ีเ่กา่แกเ่มอืงอูฮ่ ัน่ ชมววิทะเลสาบตงห ู

เทีย่วสบายใจ ไมเ่สยีเวลาเขา้รา้นชอ้ปป้ิงสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว .... 
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กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนกนัยายน – เดอืนตุลาคม  2561   ( 4 วนั 3 คนื ) 
  

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

15.30 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หน้าที่จากบริษทั
ฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและที่นัง่ 

18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความสาํคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึง

ของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่  “หากมา
จางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดิน
ทางเขา้สู่ที่พกั   พักที่ฉางซา HUA GANG CHANGSHA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง ฉางซา – ช่ือป้ี –โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊กช่ือป้ี ชมวิวบริเวณผาแดง – แท่นเรียกลมบูรพา (ชีซิงถาน) – อู่ฮ่ัน – 

ถนนหูเป่ยเซียง – น่ังรถผ่านชมสะพานข้ามแม่นํ้า THE BUND WUHAN  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองซ่ือป้ี ช่ือเดิมคือเมือง “ผฉีู” อยูใ่นมณฑลหูเป่ย เพิง่
ไดรั้บการเปล่ียนช่ือเป็น “ช่ือป้ี” เม่ือปี ค.ศ.1998 ทั้งน้ี เพือ่ตอ้งการใหเ้ช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัประวติัศาสตร์ใน
สงครามรบนัน่เอง จุดที่ทพัพนัธมิตรของซุนกวนและเล่าป่ีผนึกกาํลงัเขา้สูร้บกบัทพัของโจโฉซ่ึงนักประวตัิศาสตร์ลง
ความเห็นวา่เป็นบริเวณที่ตรงตามประวติัศาสตร์มากที่สุด สงครามคร้ังน้ีเรียก “ยุทธการผาแดง” “ศึกเซ็กเพ็ก” หรือ  
“โจโฉพ่ายทัพเรือ” ซ่ึงเป็นศึกที่โด่งดงัที่สุดศึกหน่ึงในนวนิยายอมตะสามก๊ก การศึกในคร้ังนั้นทาํใหห้นา้ผาแห่งน้ี
ปรากฏเป็นทะเลสีแดงเพลิง (ใช้เวลาน่ังรถประมาณ 2 ช่ัวโมง)  พกัผอ่นหรือฟังประวติัศาสตร์สามก๊กกนัอยา่ง
เพลิดเพลิน นาํท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊กช่ือป้ี  ตั้งอยูห่่างจากเมืองช่ือป้ีไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 36 
กิโลเมตร ริมฝ่ังแม่นํ้ าแยงซีดา้นใต ้ซ่ึงเช่ือกนัวา่จุดที่โจโฉถูกเผาทพัเรือนั้น ในปัจุบนัโดยสถานที่เกิดเหตุนั้น มีจารึก
ตวัอกัษรสีแดงที่ไม่ทราบวา่ผูใ้ดเป็นผูจ้ารึก แต่เป็นจารึกสมยัราชวงศถ์งั และเหตุที่ไดช่ื้อวา่ "ช่ือป้ี" (赤壁; ออกเสียง 
"เซ็กเพก็" ตามสาํเนียงแตจ๋ิ้ว) ที่แปลไดว้า่ "หนา้ผาแดง" ก็คือเปลวไฟที่เผาผลาญกองทพัเรือของโจโฉ   ปัจจุบนัผา
แดงแห่งน้ีไดพ้ฒันาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาํคญัทางประวติัศาสตร์มีส่ิงปลูกสร้างตามประวติัศาสตร์ เช่นนําท่านชม
จุดยุทธการผาแดง แท่นเรียกลมบูรพาของขงเบ้ง ปัจจุบนัตรงจุดน้ีถูกสร้างเป็นอาคารขึ้นมาโดยมีรูปป้ันของเล่าป่ี 
กวนอู เตียวฮุย และขงเบง้ เป็นอนุสรณ์ , หอบญัชาการรบ , ฐานทพัของง่อก๊ก(ก๊กซุนกวน)  ชมรูปป้ันจิวยี่ แม่ทพัใหญ่
ของง่อก๊ก หนัหนา้ไปทางแม่นํ้ าแยงซีเกียง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารเดินทางสู่ “เมืองอู่ฮ่ัน” ตั้งอยูต่อนกลางของแม่นํ้ าแยงซีเกียงใน
มณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยูใ่นพื้นที่ของแม่นํ้ า  2 สาย มีประชากรกว่า  8 ลา้นคนและมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี  นาํท่านน่ังรถผ่านชมสะพานข้ามแม่นํ้าแยงซีเกียงช่วงที่แคบที่สุดในอู่ฮัน่ เป็น
พื้นที่ที่เช่ือมโยงกบัเขตการปกครองของซุนกวนตั้งแต่ยคุสามก๊ก ตวัสะพานสามารถเดินขา้มได ้และมีทางรถไฟอยู่
ดา้นล่าง ถือว่าเป็นสะพานขา้มแม่นํ้ าแยงซีเกียงแห่งแรกของจีนด้วย  นําท่านสู่ เดอะบันส์ ฮ่ันโข่ว THE BUND 
HANKOW ดว้ยความยาวกว่า 4 กิโลเมตรท่านจะไดส้ัมผสับา้นเรือนอาคารทรงยโุรปที่ไดรั้บอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 
สวยงามไม่แพ ้เขตเดอะบนัส์ที่เซ่ียงไฮ ้อิสระใหท้่านถ่ายรูป  จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนสายอาหารฮู้ปู้เส้ียง   เป็น
ถนนโบราณตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงชิง มีความยาวแค่ 150 เมตร ความกวา้ง 4 เมตร ถนนสายน้ีมีอาหารแบบ
พื้นเมือง ราคาถูกมากมายให้ท่านไดม้าล้ิมลองทั้ง 2 ฝ่ังถนน จากนั้นนาํท่านเพลิดเพลินกบัสวนสาธารณะริมแม่นํ้ า 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   

 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที่พกัโรงแรม  
     พักที่อู่ฮ่ัน   WUHAN VIENNA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  ทะเลสาบตงหู – วัดกยุหยวน – เมืองจิงโจว – สวนกวนอี่หยวน ชมรูปป้ันกวนอูใหญ่ที่สุดในโลก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เขตทิวทศัน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู ่ทางตะวนัออกของเมือง
อู่ฮัน่ในปี 1982 รัฐบาลไดจ้ดัใหท้ี่น่ีเป็น จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮัน่มีพื้นที่ 88 ตร.กม. และคิด เป็นพื้นที่ 1 
ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได ้ทั้ง 4 ฤดู ซ่ึงจะเห็นไดถึ้ง ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม ้
อุณหภูมิและววิทิวทศัน์ เป็นตน้ ถา้เปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวนัตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความ
เรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวนัออก  จากนั้นชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วดัเก่าแก่ที่มีช่ือเสียง 1 ใน 4 ของ
เมืองอู่ฮัน่ สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศห์มิงต่อเน่ืองถึงตน้ราชวงศชิ์ง ภายในมีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาว
จีนนิยมไปกราบไหวเ้พือ่ความเป็นสิริมงคล มีวหิารพระอรหนัต ์500 องคท์ี่ป้ันจากดินเหนียวเคลือบทอง ซ่ึงแต่ละองค์
มีรูปร่างหนา้ตาและอากปักริยาที่ไม่ซํ้ ากนัเป็นวดัที่โด่งดงัและศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของเมืองอู่ฮัน่ ซ่ึงชาวจีนนิยมมาไหวพ้ระ
ขอพรกบัพระอรหันต ์500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การคา้เจริญรุ่งเรือง การเส่ียงทาย ขอพรพระอรหันต ์500 
องค ์คือใหเ้ดินเขา้ไปในวหิารพระอรหนัต ์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองจิงโจว ชม สวนกวนอวี้หยวน อยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องกาํแพงเมืองเกงจ๋ิว ใชเ้งินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ลา้นหยวน ใชค้วามจงรักภกัดีเป็น
หวัขอ้ ใชว้ธีิต่างๆบอกเล่าชีวประวติัของท่านกวนอู ภายในสวนมีรูปป้ันเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อสร้างโดย
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ใชแ้ผน่ทองสมัฤทธ์ิกวา่ 4,000 ช้ินมีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอาย ุ58 ปี  นํ้ าหนักมากกว่า 1,200 ตนั มือถืองา้ว
ยาว 70 เมตร   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที่พกัโรงแรม  
     พักที่จิงโจว JINGZHOU VIENNA HOTEL 4*หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  เมืองโบราณจิงโจว (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์หูเป่ย – ฉางซา – ถนนหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร   นาํท่านชม กําแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจ๋ิว) ชมด้านนอก  มีความ
กวา้ง 3.75 กิโลเมตรมีเน้ือที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือ
ซุ้มอยู่ดา้นบน ซ่ึงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทศันียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก  จากนั้น      
นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย สถานที่จดัแสดงสมบติัอนัลํ้ าค่าของมณฑลหูเป่ย กว่า 200,000 ช้ิน ไดแ้ก่ เคร่ือง
เคลือบ หยก เคร่ืองประดบั และอาวธุต่างๆ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย ์  
 เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนด์

เนม ยีห่อ้จีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินให้ท่าน
ซ้ือของพื้นเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองไดต้ามอธัยาศยั  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
23.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541    
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
 

  

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ก่อนทุกคร้ัง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้

ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการ *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ *** 
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** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่านแต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่นํ้าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ้าหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท  
- ค่าทปิไกด์ท้องถิน่, คนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดนิทาง ท่านละ 1,500 บาท  
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง ชําระมัดจําท่านละ 8,000 บาท ภายใน 3 วัน พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพือ่ยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

เอกสารสําหรับยืน่วีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 

- สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ถ่ายเต็ม 2 หน้า ( ส่งเอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ) 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักเดี่ยว 

15-18  , 22-25 ก.ย.   15,999.- 3,900.- 

12-15 , 13-16 , 15-18 , 16-19  ตุลาคม 61 16,999.- 3,900.- 
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- ตวัอยา่งสาํเนาพาสปอร์ต  
 

เอกสารสําหรับยืน่วีซ่าจีน 4 วันทําการ ยื่นที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืน้หลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ที่อยู่ที่ทํางาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท 
 

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคนืค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีี่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทําเร่ืองขอคนืค่าต๋ัวหรือขอคนืค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
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1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที่ท่านซ้ือตัว๋เพิม่ เกินจากจาํนวนตัว๋ที่มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บัดุลย
พนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์ CSXWUH-Oct61-4D3N-FD-W36 

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ที่ทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ 

 
 

บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 
 


