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วนัแรก   สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จำงเจียเจีย้   

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

07.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ  โดยเที่ยวบินที ่FD 540  
12.05 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

หน่ึงของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีค ากล่าวว่า  
“หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของ
มณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้     แบรนดเ์นม ยีห่อ้จีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึง
มีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินให้ท่านซ้ือของพื้นเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะ
เดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองไดต้ามอธัยาศยั   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจ้ีย มุ่งหน้าสู่ จำงเจียเจี้ย ซ่ึง
ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะ
พิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม ้จาง
เจียเจ้ียได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วน
อุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่าน
กวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้ า และน ้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 
40 ถ ้า ซ่ึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    

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

วนัทีส่อง  จำงเจียเจีย้ – สะพำนแก้วแกรนด์แคนย่อนยำวทีสุ่ดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง – ถนนซีปู้เจีย  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก  หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม จำงเจียเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพำนแก้วข้ำมเขำทีย่ำว
ทีสุ่ดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 
430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกวา่
ค าบรรยายใดๆ   หมำยเหตุ...เน่ืองจำกสะพำนแก้ว เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีต้่องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ำงสูง
จำกรัฐบำลจีน หำกสะพำนไม่เปิดให้นักท่องเทีย่วเข้ำชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนสถำนทีเ่ที่ยวอืน่ทดแทน 
แล้วแต่ควำมเหมำะสม       จากนั้นน าท่านชม กำรแสดงหนังตะลุง การละเล่นพื้นบา้น ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบัต านาน 
3 ก๊ก และวฒันธรรมของชาวพื้นเมือง  สวยงามและไดค้วามรู้กลบับา้น  (หำกกำรแสดงหนังตะลุงปิดกำรแสดงขอ
สงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรำยกำรโชว์อืน่ เน่ืองจำกเป็นกำรแสดงโชว์วฒันธรรมพืน้บ้ำนทีไ่ม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
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เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ เป็น
การแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี “ศูนย์วจัิยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ” ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบั
การแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกา
วนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและซ้ือยาแกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยำบัวหิมะ”  จากนั้นมีเวลาใหท้่านเดินทาง ช้
อปป้ิงทีถ่นนคนเดินปู้สิงเจีย ถนนคนเดินประจ าเมืองจางเจียเจ้ียใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก หรือถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก 

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

วนัทีส่ำม ล ำธำรแส้ม้ำทอง – ภูเขำเทยีนจ่ือซำน – ภูเขำฮัลเลลูย่ำห์ – สะพำนอนัดับหน่ึงใต้ฟ้ำ – โชว์นำงพญำจิง้จอกขำว 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก  หลงัอาหารน าท่านสู่ ร้ำนหยก ท่ีมีผซ่ิีว สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้น
ครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ น าท่านเดินทางสู่อุทยานจางเจียเจ้ีย เปล่ียนเป็นรถของอุทยานเท่ียวชม 
ล ำธำรจินเปียนซี หรือ ล ำธำรแส้ม้ำทอง ซ่ึงเป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลาง
ภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ล าธารแส้ทอง มีน ้าในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังน ้าจะมี
ภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงามอยา่งท่ีท่านไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน   

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชำติเทยีนจ่ือซำน  เป็นเขต
ป่าอนุรักษต่์อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบาย
ตลอดทั้งปี และมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพำนอนัดับหน่ึงใต้ฟ้ำ     
(เทยีนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว) มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืน
ใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแสนประทบัใจ ( ขึน้-ลงโดยลฟิท์แก้วไป่หลงทีจุ่ดสูงสุด 326 เมตร ลฟิท์แก้วริม
หน้ำผำแห่งแรกของเอเซีย )  ***โปรดทรำบ ในกรณีทีล่ฟิท์หรือกระเช้ำ ไม่สำมำรถใช้งำนได้  ทำงผู้จัดขอสงวน
สิทธ์ิโดยกำรเปลี่ยนกำรขึน้-ลงโดยกำรใช้ลฟิท์หรือกระเช้ำเพยีงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเท่ำน้ัน***  สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่าน ชมโชว์อลงักำรหวำนหยด THE LOVE STORY OF  A 
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ 500 ชีวติโลดแล่นอยูบ่น
เวทีกลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่าง
เป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟัน
อุปสรรคต่์อสู้เพื่อความรักจนทา้ยท่ีสุดก็สมหวงัในชีวติคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝัน
ดี ***โปรดทราบ โชวน้ี์แสดงทีโรงละครกลางแจง้หากมีการปิดการแสดงในวนันั้นๆ ไม่วา่จะดว้ยกรณีใดๆ ท าให้
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เขา้ชมไม่ไดผู้จ้ดัรับผดิชอบเพียงจดัโชวพ์ื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทน ใหเ้ท่านั้นหากบตัรไดถู้กใชไ้ปแลว้จะไม่มีการคืน
ค่าบริการใดๆ*** จบการแสดง น าท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั อิสระพกัผอ่น  

พกัทีจ่ำงเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

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

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก หลงัอำหำร น าท่านชม ศูนย์สุขภำพแอนไอออน ใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พื่อ
สุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ท่ีนอน เป็นของฝาก  จากนั้นน าท่านไปเท่ียวชม จวนิเซิงฮวำเยีย้น พิพิธภณัฑท่ี์
จดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย  ท่ีใชว้สัดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บ
รางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยูห่่างจากเขตเมือง
จางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น
จดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่อง
หินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  น ำท่ำนขึน้
สู่เขำโดยน่ังรถของอุทยำนและต่อกระเช้ำขึน้-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และ
ชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมววิ น าท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความ
สวยงามของหนา้ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร 
สร้างอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด 
(ทำงเดินกระจกขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ)    

  (หมำยเหตุ : กำรน่ังกระเช้ำขึน้-ลง เขำเทยีนเหมินซำน หำกกระเช้ำปิดซ่อมบ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่น
มำทดแทนให้  / กำรน่ังรถของอุทยำนขึน้ไปบนถ ำ้เทียนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่สำมำรถขึน้ไปที่ถ ำ้เทียน
เหมินซำนได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับสภำวะอำกำศ และกำร
รักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ)   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเมืองฉางซา  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร          
พกัที ่โรงแรม DAYS HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 
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วนัที่ห้ำ  ฉำงซำ – สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.55 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD 541    
15.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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

อตัรำค่ำบริกำร  
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ **ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเดก็** พกัเดีย่ว 

31 ต.ค.-4 พ.ย., 7-11 พ.ย. 61 16,999.- 3,900.- 
 

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    
 



   
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  FD540-541 JANGJIAJIA KOBHIRI  NOV18-FD-W36 

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 ** 
 

 
                      

   


