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เอาใจคนเวลานอ้ย...เท่ียวจางเจียเจี้ย 

เขาเทียนเหมินซาน นัง่กระเช้าชมเสน้ทางขึ้นเขาท่ีมี 99 โค้ง 

หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร 

พิเศษ...แกรนดแ์คนย่อน เดินวัดใจ...สะพานแก้วขา้มภูเขายาวที่สุดในโลก 

มื้อพิเศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย , ปิ้งย่างบาร์บิคิวเกาหลี  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที่ 8-11, 9-12, 23-26 มี.ค., 30 มี.ค.-2 เม.ย.,31 มี.ค.-3 เม.ย. 62   
    วันที่ 3-6, 11-14, 12-15 พ.ค.    ( 4 วัน 3 คืน ) 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

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

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง 
18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึง่มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหหูนานดว้ย มคีํากล่าววา่  “หากมาจางเจียเจี้ยแล้ว

ไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมอืนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พัก  
                พักที่ฉางซา GUANG SHENG GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา –  ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดนิกระจก – ถ้ําประตูสวรรค์  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย มุ่งหน้าสู่ สู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจนี เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่

งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขต

อนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ 
ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่อง

แคบ ลําธาร สระน้ํา และน้ําตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากว่า 40 ถ้ํา ซึ่งทําให้สถานที่แห่งน้ี มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รบัการประกาศ

ให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุดยอดใบชาของ

มณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก  นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจาก

เขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ใน

จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เน่ืองจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียน

เหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน  นําท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งรถของ

อุทยานและต่อกระเช้าข้ึน-ลง  ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 

99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่ง
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หนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร 
ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)   (หมายเหตุ : 
การนั่งกระเช้าข้ึน-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทน

ให้  / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ําเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ําเทียนเหมิน

ซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)     
 (หมายเหตุ...ในการขึ้นชมส่วนประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน หากเกิดกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น หิมะตกหนัก หรือ

ทางอุทยานปิดเนื่องจากซ่อมแซมหรือเรื่องของความปลอดภัย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

แจ้งยกเลิกได้ โดยจะไม่สามารถจัดหารายการอื่นทดแทนให้ได้) 
Option  ชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะ

เพราะจับใจ นักแสดงกวา่ 500 ชวีิตโลดแล่นอยูบ่นเวทกีลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบ

พาโนรามา่ ทึ่งอี้งกับเทคนคิการเปลี่ยนรา่งเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรกัของจิ้งจอกขาวสาว

สวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนทา้ยที่สุดก็สมหวังในชวีิตคูแ่ละจบแบบ HAPPY ENDING ให้

ผู้ชมกลับไปนอนฝันด ีราคาทา่นละ 380 หยวน (กรณุาตดิต่อจองที่ไกด์หรือหวัหน้าทวัร์) 
ค่ํา บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารนําท่านเข้าที่พักโรงแรม  
 พักที่จางเจียเจี้ย MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม  แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจีย้-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปู

เจีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาว

ที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย  เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดด้วยความยาวถึง 430 เมตร 

กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 24 มิลลิเมตร รับน้ําหนักคนพร้อมกันได้ 800 คนได้สบายๆ  วัดใจกัน

ด้วยทางเดินทางกระจกครสิตัล กับวิวทิวทัศน์ทีส่วยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ  ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ  หมายเหตุ...

เนื่องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หาก

สะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน แล้วแต่ความ

เหมาะสม นําท่านสู่ ร้านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นําโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ํารวย และมีแต่โชค

ลาภ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยาย

สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนําท่านสู่ 

ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจี้ย ทั้งสองข้างทางจะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก อาหาร ของใช้

ต่างๆ เป็นต้น  
                 Option  ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู เป็นทะเลสาบบนชอ่งเข้าสูง เกิดจากการสรา้งเขื่อนเก็บกักน้าํ ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูถูก

รายล้อมดว้ยยอดเขามวีิวทิวทศัน์สวยงามให้ทา่นล่องเรอืชมวิวทวิทศัน์ของภูเขา ระหวา่งทางก็จะพบแพและคนใส่ชดุพื้นเมือง
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คอยต้อนรับ ใช้เวลาลอ่งเรือประมาณ 30 นาที หลังจากลอ่งเรือเสรจ็ก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหว่างทางกจ็ะพบกับน้าํตกเป่า

เฟ่ิงหูที่ไหลลงมาจากตัวทะเลสาบ ราคาทา่นละ 350 หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรอืหัวหน้าทัวร์) 
ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร    หลังอาหารนาํทา่นเข้าที่พกัโรงแรม      
              พกัที่จางเจียเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ พิพิธภัณฑภ์าพวาดหินทราย – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เป็นของฝาก  จากนั้นนําท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม 

ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน  ฯลฯ มาจัดแต่ง

เป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก   

นําท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหู

หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้า     แบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมือง

ให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถ่ินให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองได้

ตามอัธยาศัย  
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
23.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541    
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

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

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทกุครั้ง หากไม่มี

การสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไวข้้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบไม่ว่า

กรณใีดๆทั้งสิ้น 

 
อัตราค่าบรกิาร *** ทวัร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็อายุต่ํากว่า 

12 ป ี
พักเดี่ยว 

8-11, 9-12, 23-26 มี.ค.62 
30 มี.ค.-2 เม.ย. // 31 มี.ค.-3 เม.ย. 62 

3-6, 11-14, 12-15 พ.ค.62 

11,999.- 3,900.- 
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รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหมหรือร้านหม้อ, 

โรงงานหยก , ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาท ี– 1 ชั่วโมง 
 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรณุาชําระทา่นละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 

 
** บริษัทขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณทีีมี่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษัทขอสงวนสทิธิท์ี่ไม่จัดหัวหน้าทวัร์รว่มเดินทางในกรณผีู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มีไกดท์้องถิ่น ** 
ข้อควรระวัง ท่านใดที่มีพาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปล่ียนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  

กรณทีี่เดินทางไม่ได้ทางบรษิัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่และก่อนการเดินทาง 

 
อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พัก        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ  
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   

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

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริการ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ     
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 1,000 บาท 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง ชําระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  
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เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร ์

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

วัน )  
เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันทําการ ยื่นที่สถานฑตูจีนที่เมืองไทย  

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

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

อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท 

เงื่อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอรเ์อเซีย 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจํา

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอ

เลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายัง

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่น

ใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ

ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ

บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น      
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจํานวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู้

เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต๋ัวเต็มใบ  
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หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด 
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทอ่งเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่

เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง 

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาย

การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถ

เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ

เรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง

รายการ 
 
 

บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 
 

 

 

 
 

 

 


