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อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาติ 
หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สถานที่ใช้เปน็ฉากประกอบในภาพยนต์เร่ืองอวตาร 

เขาเทยีนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเสน้ทางขึ้นเขาทีม่ี 99 โคง้ 
หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้า้ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร 

เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้้าคา่ ล่องเรือ
แจวตามล้าน้้าถัว่เจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝัง่ของแม่น้้า 

ชมอลังการโชว์จางอว้ีโหมว...ความรักแสนหวานนางพญาจิง้จอกขาว 
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ก ำหนดกำรเดินทำง   วันที่ 13-17, 14-18 เม.ย. 62     
วันแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ 

คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง 
18.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  (บริการอาหารบนเครื่อง) 

22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคํากล่าวว่า  “หากมาจางเจียเจี้ยแล้ว

ไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พั ก ที่

ฉางซา VIENNA INTERNATIONAL HOTEL 5* หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือถัวเจยีง – บ้านเกดิของเสิ่นฉงเหวิน – ไนท์ทวัร์เมืองโบราณเฟิ่งหวง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนําท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเอง

ของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้ําถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา  เสมือนด่านช่อง

แคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว แม่น้ําลําธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียง

รายกันบนริมน้ํา ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฟ่งหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางด้านวัฒนธรรมอันล้าํคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชงิ120แหง่ มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้าง 68 

แห่ง วัตถุโบราณ 116แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินทั้งนั้น มี

ชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอาํเภอ จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือกําแพงโบราณซึง่สรา้งขึ้นในสมยัราชวงศ์หมิง เป็นที่

นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศึกษาคน้ควา้ประวตัิความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นําท่านโดยสารเรือแพ ล่องตามลําน้ําถั่ว

เจียง สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่น้ํา สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย สะพานไม้

โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจ

ไว้เป็นที่ระลึก  (หมายเหตุ : หากไม่ได้ล่องแม่น้ําถัวเจีย ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน เนื่องจากค่าล่องเรือได้รวมกับ

ค่าบัตรการเข้าเมืองโบราณฟ่งหวงแล้ว)   
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี เสียงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ่งหวง บ้าน

โบราณที่ประดับด้วยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านค้าต่างๆที่เปิดต้อนรับ

นักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก  
             พักที่  FENGHUANG SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

วันที่สาม เฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย –เทยีนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ําประตูสวรรค์ – โชว์นางพญา

จิ้งจอกขาว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 
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264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี 

ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขา

และเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลําธาร สระน้ํา และน้ําตก

มากมาย รวมทั้งมีถํ้ากว่า 40 ถ้ํา ซึ่งทําให้สถานที่แห่งน้ี มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก 

UNESCO 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจาง

เจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เน่ืองจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตู

สวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน        นําท่านขึ้นสู่เขาโดยกระเช้าขึ้น  ให้

ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว 

นําท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดิน

กระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่

ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ลงจากอุทยานด้วยรถโดยสารของอุทยาน  
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าข้ึน-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรม

อื่นมาทดแทนให้  / การน่ังรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ําเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ํา

เทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า)    
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A 

WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวที

กลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของ

นางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรัก

จนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING สนใจติดต่อหัวหน้าทัวร์นําท่านเข้าสู่ที่พัก   พักที่ จางเจีย

เจี้ย พักที่จางเจียเจี้ย โรงแรม BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่ส ี      สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวที่สุดในโลก ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง – เทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเล่ลูย่าห์ – สะพาน

หน่ึงในใต้ล้า – ลําธารจินเปียนซี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารหลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้าม

เขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 

430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคํา

บรรยายใดๆ   หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอ้งตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจาก

รัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน 

แล้วแต่ความเหมาะสม        
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทาง

ธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่อง

อวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ เปลี่ยนเป็นรถ

ของอุทยาน นําท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือ

ของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย เที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขา

น้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็น

สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ( ขึ้น-ลง

โดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดสูงสุด 326 เมตร ลิฟท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย)  ***โปรดทราบ ในกรณีที่

ลิฟท์ ไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์โดยการเปล่ียนการขึ้น-ลงโดยการใช้ลิฟท์หรือกระเช้าเพียง

อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน***   
ค่ํา  บริการอาหารค่ําท่านดว้ยมื้อสุกี้ท้องถิ่น ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนาํทา่นเข้าทีพ่ัก 

 พักที่จางเจียเจี้ย โรงแรม BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 
 

วันที่หา้ ภาพวาดเขียนทราย  – จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลังอาหารจากนั้นเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน พิพธิภัณฑท์ี่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จ

วินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใช้วสัดุธรรมชาติ เช่นกรวดส ีเม็ดทราย กิ่ง

ไม้ หิน  ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรคข์ึ้นมาล้วนได้รับรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปซี้อนจน

เป็นที่เลื่องลอืไปทั่วโลก  
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   หลังอาหารนาํทา่นเดินทางกลับเมอืงฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์( นั่ง

รถทางไกล อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอัธยาศัย ถึงมอืงฉางซา นาํท่านนําท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุด

ของมณฑลหหูนาน มีสินค้ามากมายให้ทา่นเลอืกซือ้ทั้งสินคา้แบรนด์เนม ยี่หอ้จีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกิน

พื้นเมืองให้ทา่นเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก        
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร หลังอาหาร นําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 
23.25 น. เหนิฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบิน FD 541   
01.40+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 

แล้วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** 
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อัตราค่าบรกิาร 
กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ **ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็** พักเดี่ยว 
13-17 เม.ย. 62 29,999.- 5,900 

14-18 เม.ย. 62 28,999.- 5,900 

 
** บริษัทขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณทีีมี่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษัทขอสงวนสทิธิท์ี่ไม่จัดหัวหน้าทวัร์รว่มเดินทางในกรณผีู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มีไกดท์้องถิ่น ** 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทกุครั้ง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

 
ข้อควรระวัง ท่านใดที่มีพาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปล่ียนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  

กรณทีี่เดินทางไม่ได้ทางบรษิัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่และก่อนการเดินทาง 

 
อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พัก    
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ส่งชื่อก่อนการเดินทางภายใน 20 วัน 
 ***หากท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่าจีน*** 
- ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ  
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่น้ําหนักเกิน กรณุาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักทีเ่กินเอง *** 
อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%     
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง  
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน 

เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน 10 วันทําการ ยื่นวีซ่ากรุ๊ป  

1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันทําการ ยื่นที่สถานฑตูจีนที่เมืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิ ดใบหู , ไม่สวมใส่

เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ที่อยู่ที่ทํางาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน 
 
 

  
 
 
 
 
 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่

มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใ ด 

บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริษัทฯ 

จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    
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หมายเหตุ 
-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาลํา เมื่อออกตัว๋แล้วไม่สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเดก็ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ําหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการ

บินกําหนด 
-บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ทา่น หรอืเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไมส่ามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาย

การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ที่ทําให้มสิามารถ

เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซา่แลว้ ทางบรษิัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ้่ายเป็นกรณตีามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ

เรียกค่าบริการ  
 

บริษทัฯ มีค่ารกัษาพยาบาลอุบัตเิหตทุ่านละๆ 500,000 บาท 
บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 

แล้วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


