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ก ำหนดกำรเดนิทำง  29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค.61 // 30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61   ( 5 วนั 4 คืน )                          
   

วนัแรก   สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จำงเจียเจีย้  

04.30 คณะเดินทำงพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 3 ประตู 1-2 เคำเตอร์สำยกำรบินแอร์
เอเซีย  (FD) เจ้าหน้าท่ี ของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ขอ้แนะน าขั้นตอนจากเจา้หน้าท่ี) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หน้าท่ีสายการบินด้วยตวัท่านเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ของเหลวน ำขึ้นเคร่ือง  ทั้งหมดท่ีน าใส่กระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง
จะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณัฑ์ดงักล่าว
ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น กำรน ำผลติภัณฑ์ของสด ท่ี
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ท าจากสัตว์ไม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ   

07.35   เดินทำงสู่เมืองฉำงซำ โดยเทีย่วบินที ่FD 540  ( บริกำรอำหำรบนเคร่ือง ) เวลำทีเ่มืองจีนเร็วกว่ำไทย 1 ชม 
12.05  เดินทำงถึง สนำมบินฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

หน่ึงของจีน รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของมณฑลหูหนานดว้ย มีค ากล่าวว่า 
“หากมาจางเจียเจ้ียแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”  หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้ เมืองและ
ศุลกากรแลว้น าท่านบริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินหวง
ซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ยีห่้อจีนช่ือดงั และ
สินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินให้ท่านซ้ือของพื้นเมืองเป็น
ของฝาก   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจี้ย ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพื้นท่ี
มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม้ จางเจียเจ้ียได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วน
อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ 
ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ี
ยงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้ า และน ้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 40 ถ ้า ซ่ึงท าให้สถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศัน์ท่ีงดงาม
จนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 
 พกัทีจ่ำงเจียเจีย้ โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัทีส่อง แกรนด์แคนย่อนจำงเจียเจีย้ – สะพำนแก้วยำวทีสุ่ดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม จำงเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน สะพำนแก้วข้ำมเขำที่ยำว
ที่สุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 
430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกวา่
ค าบรรยายใดๆ    

หมำยเหตุ...เน่ืองจำกสะพำนแก้ว เป็นสถำนที่ท่องเทีย่วใหม่ และต้องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ำงสูงจำกรัฐบำลจีน หำก
สะพำนไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนสถำนทีเ่ทีย่วอ่ืนทดแทน แล้วแต่ควำมเหมำะสม 

 น าท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชำ ให้ท่านชิมชาด า สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ือง
สุขภาพ ใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก    

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ เป็นการ
แช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี “ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ” ฟังเร่ืองราวเก่ียวกับ



 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 

            รหัสโปรแกรมทวัร์  JANGJEA NEW YEAR 5D4N DEC17-FD-W36 
 
 
 
 
 
 

การแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีน ท่ีมีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกา
วนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและซ้ือยาแกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ”  น าท่านชม กำรแสดงหนังตะลุง 
การละเล่นพื้นบา้น ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบัต านาน 3 ก๊ก และวฒันธรรมของชาวพื้นเมือง  สวยงามและไดค้วามรู้กลบั
บา้น  (หำกกำรแสดงหนังตะลุงปิดกำรแสดงขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรำยกำรโชว์อ่ืน เน่ืองจำกเป็นกำรแสดงโชว์
วฒันธรรมพืน้บ้ำนทีไ่ม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ) 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั     
 พกัทีจ่ำงเจียเจีย้ โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัทีส่ำม ล ำธำรแส้ม้ำทอง – ภูเขำเทยีนจ่ือซำน – ภูเขำฮัลเลลูย่ำห์ – สะพำนอนัดับหน่ึงใต้ฟ้ำ – โชว์หมอกฝนจำงเจียเจีย้ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านชม ร้ำนผ้ำไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็น
สินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึง
เหมาะกับการซ้ือเป็นทั้ งของฝากและใช้เองน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนจำงเจียเจี้ย เขตอุทยำนมรดกโลกทำง
ธรรมชำติจำงเจียเจี้ย ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขำฮัลเลลูย่ำห์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์
เร่ืองอวตาร อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งทางไดผ้า่นขุนเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านา
พนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหาร น าท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชำติเทียนจ่ือซำน  เป็นเขต
ป่าอนุรักษ์ต่อเน่ืองมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบาย
ตลอดทั้งปี และมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพำนอันดับหน่ึงใต้ฟ้ำ ( 
เทียนเส้ียตี้อีเ้ฉียว) มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืน
ใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแสนประทบัใจ ( ขึน้-ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดสูงสุด 326 เมตร ลิฟท์แก้วริม
หน้ำผำแห่งแรกของเอเซีย )  ***โปรดทรำบ ในกรณีที่ลิฟท์หรือกระเช้ำ ไม่สำมำรถใช้งำนได้  ทำงผู้จัดขอสงวน
สิทธ์ิโดยกำรเปลี่ยนกำรขึ้น-ลงโดยกำรใช้ลิฟท์หรือกระเช้ำเพียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเท่ำน้ัน***  สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยี่ยมชมจากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าและรถทอ้งถ่ินเพื่อลงจากเขา เท่ียวชม ล ำธำรจิน
เปียนซี หรือ ล ำธำรแส้ม้ำทอง ซ่ึงเป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกต
ดว้ยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ล าธารแซ่ทอง มีน ้าในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังน ้ าจะมีภูเขาหินรูปร่าง
สวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงามอยา่งท่ีท่านไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชม โชว์หมอกฝนจำงเจียเจี้ย เป็นโชวพ์ื้นเมืองของจางเจียเจ้ียใน
รงละคร สมควรแก่น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
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(หำกกำรแสดงปิดกำรแสดงขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรำยกำรโชว์อ่ืน เน่ืองจำกเป็นกำรแสดงโชว์วัฒนธรรมพื้นบ้ำนที่ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ)  พกัทีจ่ำงเจียเจีย้ โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัทีส่ี่  ถ ำ้หวงหลงต้ง  – ล่องทะเลสำบเป่ำฟ่งหู– พพิธิภัณฑ์ภำพวำดหินกรวด – ฉำงซำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก หลงัอำหำร น าท่านชม ถ ำ้หวงหลงต้ง (ถ ำ้มังกรเหลือง) ถ ้าท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุด
จางเจียเจ้ีย มีความสูง 50 เมตร กวา้ง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ยอนัสวยงาม มีเสาหลกั
มงักรและสระพญามงักร อนัน่าพิศวง น าท่าน ล่องเรือชมหินงอกหินย้อยภำยในถ ำ้ จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ
ทะเลสำบเป่ำเฟ่ิงหู ทะเลสาบท่ีตั้งอยูบ่นช่องเขาสูง รายลอ้มดว้ยยอดขนุเขาและพรรณไมน้านาชนิด ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามยามเชา้ท่ีเตม็ไปดว้ยสายหมอกท่ีตดักบัสายน ้าท่ีใสสะอาดในทะเลสาบ ใหท้่านไดพ้กัผอ่น ถ่ายรูปกนั
ตามอธัยาศยัน าท่านสู่ ร้ำนหยก ท่ีมีผซ่ิีว สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และ
มีแต่โชคลาภ 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหาร จากนั้นน าท่านไปเท่ียวชม จวนิเซิงฮวำเยีย้น พิพิธภณัฑท่ี์จดั
แสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ท่ีใช้วสัดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บ
รางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก น าท่านชม ศูนย์สุขภำพแอนไอออน ให้
ท่านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ท่ีนอน เป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่
ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   พกัทีฉ่ำงซำ โรงแรม WORLD HOTEL GRAND HUNAN หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัทีห้่ำ ฉำงซำ – สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำทีห้่องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.55  เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี FD 541  ( บริกำรอำหำรบนเคร่ือง ) 
15.35    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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

อตัรำค่ำบริกำร ** ไม่แจกกระเป๋ำ ** 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ **ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเดก็** พกัเดีย่ว 

29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค.61 // 30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 19,999.- 3,900.- 
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รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวนั ทำงบริษทัฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 1,500 บำท ต่อวนัต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวเมืองจีนร้ำนค้ำต่ำงๆ  
 

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 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
- ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัท าการ (เพ่ิมท่านละ 1,200 บาท)  - ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ำนละ 1,000 บำท - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 
บาท (ยกเวน้ผูท่ี่เดินทางเขา้ 21 ประเทศตามดา้นล่างตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียว ท่านละ 1,500 บาท) 
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-ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ, หัวหน้ำทวัร์ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท  

เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ช าระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. กรณีท่ีท่านมีวซ่ีาจีนยืน่เองจากเมืองไทยแลว้ หกัคืนค่าวซ่ีาท่านละ 1,000 บาท  

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร 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    

หมำยเหตุ 

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

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง ** 

พำสปอร์ตควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
 ส ำหรับท่ำนทีต้่องซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศจำกกรุงเทพฯเพ่ือเดินทำงกลบัสู่ต่ำงจังหวดั 

         กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ 
         ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัปัญหำเทีย่วบินล่ำช้ำท ำให้ต้องซ้ือบัตรโดยสำรเพ่ือเดินทำงใบใหม่  


