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โปรโมชั่นน้ี ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่าน้ัน หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  
วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
สายการ
บนิ 

จ านวน 

01-03(04) ธันวาคม 2562 (อา-อ) 9,999 5000 CZ 19 

08-10(11) ธันวาคม 2562 (อา-อ)  
วนัรัฐธรรมนูญ 

10,901 5000 CZ 19 

15-17(18) ธันวาคม 2562 (อา-อ) 9,999 5000 CZ 19 

กรณุาสอบถามทีน่ ัง่กอ่นการจองทกุคร ัง้ 

 

บนิตรงไมเ่หนือ่ย“จางเจยีเจีย้”+เฟ่ิงหวง 4วนั2 คนื 

ชมเมอืงหงส ์“เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง” น ัง่เรอืแจวชมธรรมชาต ิ

  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  

::: ขึน้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจกรมิผา ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงจางเจยีเจีย้ – เมอืงเฟ่ิงหวง(เมอืงหงส)์ – เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง  

03.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู10  เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

 

https://global.csair.com/LA/TH/Home


 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.25 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ606 (จนี

เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 

10.35 น. ถงึ สนามบนิจางเจยีเจีย้ มณฑลหหูนาน  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย. 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟ่ิงหวง (เมืองหงส์) ที่ข ึน้อยู่กับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน 

เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยู่รมิแมน่ ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนด่านชอ่ง

แคบภเูขาทีเ่ดน่ตระหงา่นมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว 

 น าทา่นชม เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง เฟ่ิงหวงมโีบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางดา้นวัฒนธรรมอนัล ้าค่า ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ มถีนน

ทีป่ดูว้ยหนิสเีขยีว 20 กวา่สาย มกี าแพงเมอืงโบราณ “เฟ่ิงหวงกูเ่ฉงิ” ซึง่

สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์งิ เขา้ชม บา้นกว ี“เสิน่ฉงเหวนิ” น าท่านชม 

สะพานรุง้ หรอื หงเฉียวสะพานไมโ้บราณ ทีม่หีลังคาคลุมเหมอืนสะพาน

ขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟ่ิงหวงคือบา้นทีย่กพื้นสูง

เรยีงรายกันบนรมิน ้าที ่ใสสะอาจจนเห็นกน้บงึ เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม

และเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ น าทา่น น่ังเรอืแจว 

ชมบา้นรมิน ้าและชมเจดยีว์า่งหมงิ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั FENGTIAN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงเฟ่ิงหวง – เมอืงจางเจยีเจีย้ – น ัง่กระเชา้+ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน+ทางเดนิกระจก  

–  OPTION SHOW   โชวจ์ ิง้จอกขาวหรืโชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซีอโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซี   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

  น าทา่นเดนิทางสู่  เมอืงจางเจยีเจีย้เมอืงจางเจยีเจีย้  มณฑลหหูนาน อทุยานแหง่ชาต ิจาง

เจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของจีนมาตัง้แต่ปี 1992 

เนื้อทีก่ว่า 9,500 ตารางกโิลเมตรของอทุยาน เต็มไปดว้ยแท่งภเูขาหนิ

ทราย สงูขึน้ฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหนิตามธรรมชาต ิน ้าตก ถา้

ใหญ่นอ้ยกว่า 40 แห่ง จางเจยีเจีย้ เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญ

ทีส่ดุของจนี  ยังเป็นแหล่งชมุชนของ 33 ชนเผ่า เชน่ ชนเผ่าถู่เจยี ชน

เผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมยีว  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

http://bit.ly/2NMk5YE
https://global.csair.com/LA/TH/Home
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7


ระหวา่งการเดนิทางใหท้า่นพักผอ่น,ชมววิธรรมชาตสิองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจีย้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่★ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน★ ไฮไลทอ์กี 1 สถานทีด่ังทีส่ดุของจางเจยีเจีย้ ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

กระเชา้กอนโดลา่ ทีม่คีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ขึน้สูจุ่ดสงูสดุ “เซีย่จา้น” ชมความงามของภผูานับรอ้ยนับพัน

ยอด ออกก าลังกายขึน้บนัได 999 ชัน้ ขึน้สูช่อ่งเขาประตูสวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน” และ สัมผัสกับความเสยีว

กับ ทางเดนิกระจกทีอ่ยุ่รมิผา เทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ ห่างจากตัวเมอืงไปราว 8 

ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถ ้า ตัง้ชือ่มาแตส่มัยสามก๊ก ภายหลังใช ้

เรยีกเป็นชือ่ภเูขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมชีือ่เสยีงเป็นที่

รูจั้กไปทั่วโลก ไมใ่ชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว  แตเ่ป็นทีว่ัดฝีมอืของ

นักบนิชัน้เยีย่มในการบนิลอดผ่านชอ่งเขาประตูสวรรคแ์ห่งนี้ เทยีนเหมนิ

ซานมยีอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตรจากระดับน ้าทะเล มพีืน้ที ่190 ตาราง

กโิลเมตร บนยอดเขายังเป็นพืน้ทีป่่าดบิทีส่มบรูณ์อยา่งทีส่ดุ ตน้ไมใ้หญ่

แต่ละตน้มอีายุนับรอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยว

เทยีนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★ น าท่านชมอลังการโชว ์ ★โชวอ์ลังการโชวจ์ิง้จอกขาว★ 

THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟัง

เพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรือ่งราวที่ซาบซึง้ตรงึดวงใจในความรัก

ของจิง้จอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนทีฝ่่าฟันอุปสรรค์ต่อสูเ้พื่อ

ความรักจนทา้ยทีสุ่ดก็สมหวังในชวีติคู่ใหผู้ช้มยิม้หวานกับตอนจบแบบ 

HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชวีติโลดแล่นอยูบ่นเวทกีลางแจง้

แบบอลังการตระการตา มฉีากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึง่อีง้กับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็น

มนุษยข์องนางจิง้จอกขาว โชวน์ี้แสดงทโีรงละครกลางแจง้ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา 

(หากโชวปิ์ดท าการแสดง ทางบ.จะจัดหาโชวอ์ืน่ทดแทนใหก้บัทางลค.คะ) (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวน

สามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HUATIAN CHOICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จางเจยีเจีย้ – ไฮไลท์ วดัใจ กลา้ ทา้ เสยีวกบัสะพานเดนิกระจกทีย่าวทีสุ่ดในโลก – 

ภาพวาดเขยีนทราย – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิซปีู้ เจยี – สนามบนิจางเจยีเจีย้  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

ไฮไลท์ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก (Sky Walk) แหล่งท่องเทีย่วใหม่

แกะกล่อง ยาวถงึ 430 เมตร พบกับความเสยีวของทางเดนิกระจกที่มี

ระยะทางอนัน่าตืน่เตน้ประมาณ 60 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอยา่งที่

อยูภ่ายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสูง

ชนัความกวา้งของ สะพานกระจก ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยาก

มาสมัผัสทวิทัศนอ์นังดงาม มกีฎอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่า

น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไมไ่กล แต่ความใส

อาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! **หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลว้มา

เจอกันทีจุ่ดนัดพบ (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความ

ปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ อันเนื่องจาก

สภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพือ่ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วทัง้ส ิน้) 

(ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากทา่นตัดสนิใจไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมเ่ป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทุก

กรณี)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม จวนิเซงิฮวาเยีย้น (ภาพวาดเขยีนทราย) สถานทีจั่ดแสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่

ศลิปะแบบใหม่ ทีเ่รยีกกันว่า จติรกรรมภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ 

ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มาลว้นไดรั้บรางวัลและยกยอ่งมากมาย หลายปีซอ้น

จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ “ซปีู้ เจีย” ตัง้อยู่ในเขตอุทยานอู่หลงิหยวน ถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งขึน้โดยการ

ลงทนุของรัฐบาลทอ้งถิน่ ท าขึน้มาเพือ่ใหช้าวบา้นไดม้พีืน้ทีท่ ากนิขายของใหก้ับนักท่องเทีย่ว เนื่องจากจาง

เจียเจี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวไดรั้บความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ละปีมีจ านวนไม่นอ้ย รา้นคา้บา้นเรือน



ออกแบบโบราณเหมอืนสมัยราชวงศช์งิ บรรยากาศเหมาะแกก่ารถ่ายรูปและยังใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากของที่

ระลกึ เชน่ พวงกญุแจ,เสือ้ผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิน่ ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  หลังรับประทานอาหารน าทา่นสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวัน

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

22.05 น.  กลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ605  

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

00.30 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.................. 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทกุท่านทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 

https://global.csair.com/LA/TH/Home






 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ไม่รวมค่าท าวซี่าชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้เป็น
ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 



 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



 


