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วนัแรก   สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ   

15.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีจาก
บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ  โดยเทีย่วบินที ่FD 540  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

หน่ึงของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีค ากล่าววา่  
“หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั    

พกัทีฉ่ำงซำ HUAFENGHUATIAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่อง  ฉำงซำ – ถุงเหริน – สวนวฒันธรรมชมเผ่ำเมี่ยว  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองถุงเหริน  เป็นเมืองระดบัจงัหวดัในจงัหวดักุย้โจ
วเรียกวา่ "Famous City in Western China" ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดักุย้โจวทางดา้น 
ตะวนัออกของมณฑลกุย้โจวทางดา้นตะวนัออกของมณฑลอู่หลิง ทางตะวนัออกและติดกบัเมืองฉงช่ิงทางเหนือ
เป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่งภาคใตแ้ละภาคใตแ้ละมีช่ือเสียงทางดา้น "ประตูสู่ตะวนัออกของ Longdong" มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 18,000 ตารางกิโลเมตร 

 เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านชม สวนวฒันธรรมชนเผ่ำเมี่ยว หรือท่ีเมืองไทยจะ
เรียกเผา่มง้ เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีผสมผสานการเมืองเศรษฐกิจวฒันธรรมกิจการทางทหารและสถาปัตยกรรมมีมูลค่า
การวจิยัทางประวติัศาสตร์ท่ีสูงและคุณค่าการท่องเท่ียว 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั     
พกัทีถุ่งเหริน โรงแรม JINJIANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัทีส่ำม ภูเขำฝันจิง้ซำน (กระเช้ำ) – เมืองเฟ่ิงหวง – ชมแสง สี ยำมค ่ำคืนเมืองหงส์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารน าท่านเปล่ียนเป็นรถอุทยาน ภูเขำฝันจิ้งซำน แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติระดบัชาติ AAAA แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งชาติสิบอนัดบัแรกของจีนในฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียง
ของจีนตั้งใน เมืองถุงเหริน จงัหวดักุย้โจว ซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 2,493 เมตรและเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาอู่ 
หลิง น าท่านชมวดัต้นก ำเนิดพระสังกจัจำยน์ เป็นวดัทางพุทธศาสนาท่ีหาไดย้ากในประเทศจีน และความตาม
ธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ เป็นหน่ึงใน 5 ของภูเขาพุทธคีรีท่ีส าคญัของจีน อู่ไถซาน ภูเขาในมณฑลชานซี ภูถ่อซาน 
ในมณฑลเจอ้เจียง ภูเขาเอ๋อเหมยซานในมณฑลเสฉวน และภูเขาจ่ิวหวัซาน อานฮุย   

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองโบรำณเฟ่ิงหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเอง
ของชนเผา่นอ้ยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น ้าถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา  เสมือนด่าน



 
 
 
 
 
 
 
                                                   

รหัสโปรแกรมทวัร์  FD540-541 JANGJIAJIA 6D5N OCT18-FD-W36 

ช่องแคบภูเขาท่ีเด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว แม่น ้าล าธารท่ีใสสะอาดจนเห็นกน้บ้ึง รวมถึงบา้นช่องท่ี
ยกพื้นสูงเรียงรายกนับนริมน ้ า ช่างเป็นทศันียภาพท่ีสวยสดงดงามราวกบัเมืองมนุษยแ์ละเมืองสวรรคป์ระกอบกนั
ก็ไม่ปาน   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชมแสง สี เสียงยำมรำตรีของเมืองโบรำณเฟ่ิงหวง บา้น
โบราณท่ีประดบัดว้ยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผบั บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านคา้ต่างๆท่ีเปิด
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวกนัอยา่งคึกคกั    พกัที ่ FENGTING HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4*  

วนัทีส่ี่  เฟ่ิงหวง – เทยีนเหมินซำน (รวมกระเช้ำ)–ทำงเดินกระจก–ถ ำ้ประตูสวรรค์–พพิธิภัณฑ์ภำพวำดหินกรวด  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจ้ีย เขตท่ีตั้งของ อุทยานจางเจียเจ้ีย เขต
อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจ้ีย ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขาฮลัเลลูยา่ห์ เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นฉาก
ประกอบในภาพยนตร์เร่ืองอวตารอุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งทางไดผ้า่นขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ย
หลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านชม ศูนย์สุขภำพแอนไอออน ใหท้่านเลือกชม
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ท่ีนอน เป็นของฝาก น าท่านเดินทางสู่ เขำเทยีนเหมินซำน อยูห่่าง
จากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีได้
บนัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตู
ซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  
น ำท่ำนขึน้สู่เขำโดยน่ังรถของอุทยำนและต่อกระเช้ำขึน้-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูง
เสียดฟ้า และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมววิ น าท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่าน
พิสูจน์ความสวยงามของหนา้ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทาง
ประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดิน
กระจกทั้งหมด (ทำงเดินกระจกขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ)    

  (หมำยเหตุ : กำรน่ังกระเช้ำขึน้-ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ำปิดซ่อมบ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอืน่
มำทดแทนให้  / กำรน่ังรถของอุทยำนขึน้ไปบนถ ำ้เทยีนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่สำมำรถขึน้ไปทีถ่ ำ้เทียน
เหมินซำนได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอืน่มำทดแทนให้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ และกำร
รักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว โดยยดึตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ)    

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร        
Option 1  ชมโชว์อลงักำรหวำนหยด THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะ

เพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบ
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พาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอกขาว
สาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสูเ้พ่ือความรักจนทา้ยท่ีสุดกส็มหวงัในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY 
ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี   

Option 2 ชม โชว์ Dream Zhangjiajie เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของชนเผา่พ้ืนเมือง เก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละเผา่ท่ีมีความอลงัการสวยงามดว้ยแสง สี เสียง  เป็นการแสดงอยูใ่นโรงละคร ประมาณ 1 ชม. 

*** โปรดสอบถามราคา  
พกัที ่โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัที่ห้ำ  สะพำนแก้วแกรนด์แคนย่อนยำวทีสุ่ดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยา
สมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี “ศูนย์วจิัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ” ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและซ้ือยา
แกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยำบัวหิมะ”   น าท่านแวะเยีย่มชม ศูนย์วฒันธรรมชำ ใหท้่านชิมชาด า สุดยอดใบชาของ
มณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ ใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก    

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม จำงเจยีเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพำนแก้วข้ำมเขำที่
ยำวที่สุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 
เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศันท่ี์สวยงามเกินกวา่ค าบรรยาย
ใดๆ   หมำยเหตุ...เน่ืองจำกสะพำนแก้ว เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ต้องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ำงสูงจำกรัฐบำลจีน หำก
สะพำนไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลีย่นสถำนที่เที่ยวอืน่ทดแทน แล้วแต่ควำมเหมำะสม     

น าท่านชม ร้ำนผ้ำไหม ของจีน ชมวธีิการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชม
การดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั     
พกัทีจ่ำงเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัที่หก  ร้ำนหยก – จำงเจียเจีย้ – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านสู่ ร้ำนหยก ท่ีมีผซ่ิีว สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หาก
ใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ  

 เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของ
มณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ยีห่้อจีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมี
ของกินพื้นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินใหท้่านซ้ือของพื้นเมืองเป็นของฝาก    

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

อตัรำค่ำบริกำร  
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ **ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเดก็** พกัเดีย่ว 
14-19, 15-20 ต.ค. 61    18,999.- 3,900.- 

13-18, 20-25, 21-26, 22-27 ต.ค. 61 20,999.- 4,900.- 
 

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 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจีนกรุ๊ปท่ำนละ 1,000 บำท หรือแบบเดี่ยว ท่ำนละ 1,500 บำท  
-ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ, หัวหน้ำทวัร์ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท  
 

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน 10 วนัท ำกำร ยืน่วซ่ีำกรุ๊ป  

1. ส ำเนำหนังสือเดินทำงถ่ำยแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ำ  
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เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจนี 4 วนัท ำกำร ยืน่ทีส่ถำนฑูตจนีทีเ่มอืงไทย  

1. หนังสือเดินทำงตัวจริง ทีม่ีอำยุใช้งำนเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทำง  
2. รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 ใบ ตำมข้อก ำหนดของสถำนฑูต (รูปถ่ำยสีพืน้หลงัสีขำว เปิดหน้ำผำก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ 
ไม่ใส่เส้ือสีขำวถ่ำยรูป , ไม่สวมแว่นตำ  
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีท่ ำงำน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เงื่อนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    
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หมำยเหตุ 

-เน่ืองจำกเป็นไฟล์ทเหมำล ำ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สำมำรถน ำมำคืนเงินได้ และไม่มีรำคำตั๋วเด็ก 
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบิน
ก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่นไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวำงมัดจ ำเพือ่ประโยชน์ของท่ำนเอง ** 
 

 
                      

   


