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รหสัโปรแกรม : 16296  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 
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สัมผัส Glass Skywalk ที่เทียนเหมินซาน ชมเมอืงเวนิชแห่งเส้นทางจีน เมืองโบราณเฟิ่งหวง  

ล่องเรอืแม่น ้าถัวเจียง ประตูสวรรคเ์ทียนเหมนิซาน สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า 
วันแรก  :    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – จางเจียเจี้ย –เฟ่ิงหวง – เมืองโบราณเฟ่ิงหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง – 

บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน –  สัมผสัแสงสีริมน้้าเฟ่ิงหวงสุดอลังการยามค่้าคืน 

วันที่สอง :   เฟ่ิงหวง – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – ถ้้าประตูสวรรค์ – ทางเดินกระจก 

วันที่สาม :   จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า)- สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งใต้หล้า – ลงกระเช้า - 
ร้านผ้าไหม 

วันที่สี่    :   จางเจียเจี้ย – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – แกรนด์แคน
ย่อน – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – กรุงเทพฯ   

เมนูอาหาร สุกีเ้ห็ด / ป้ิงย่างหมูเกาหล ี/ อาหารสมุนไพร / เป็ดปักกิง่ 
 

วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – จางเจียเจี ย –เฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง – 
บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – สัมผัสแสงสีริมน ้าเฟิ่งหวงสุดอลังการยามค่้าคืน 

03.30 น. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น4 ประตู 10  เคาน์เตอร์ U  สายการบิน  CHINA SOUTHERN 
AIRLINES (CZ)  สังเกตป้ายรับลูกค้า เพ่ือท้าการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็ค
อินเตอร์ปิดก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง หากผู้เดินทางมาถึงช้า ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกิดขึ น) 

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.25 น. 
 
10.35 น. 
 
เที่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่้า 
 

บินลัดฟ้าสู่แดนมังกร สนามบินนานาชาติเหอหัว ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ606   ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็ว
กว่าไทย 1 ชั่วโมง ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องขณะเดินทาง (มื อที่ 1) 
ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเหอหัว ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อย  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูสุกี เห็ด ( มื อที่ 2 )  
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง หรือ เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณเฟ่ิงหวง ตั้งอยู่ริมน้้าแม่น้้าถั่วเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา 
เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวแม่น้้าล้าธารที่ใสสะอาด รวมถึงบ้านช่องที่ยก
พ้ืนสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้้า (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
น้าท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้้าค่าที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่
สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมก้าแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ   
หลังจากนั้นท่านจะได้เดินข้ามผ่าน สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเว
นิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี  
น้าท่าน ล่องเรือถัวเจียง(เรือแพ) ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้้า สะพาน
โบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้้าอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพ
ประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 
น้าท่านชม บ้านเสิ่นฉงเหวิน ในอดีตเสิ่นฉงเหวิน นักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดี
นามอุโฆษของจีน เกิดและเติบโตที่เมืองเฟ่ิงหวง ในมณฑลหูหนานของจีน และบ้านของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่มี
ลานอยู่ตรงกลางและถูกล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ตัวบ้านก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจ้าท้องถิ่นในภาคตะวันตกของ
มณฑลหูหนาน ซึ่งตกทอดมาจากรุ่นปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บัญชาการทหารประจ้ามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์
ชิง บ้านหลังดังกล่าวท่านเสิ่นฉงเหวินได้เก็บรักษาและเขียนบันทึกเรื่องราวประวัติของเมืองเฟ่ิงหวงเพ่ือให้ผู้คนที่มา
เยี่ยมชมได้รู้จักที่มาท่ีไปของเมืองและตัวท่านเอง 

 
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  ( มื อที่ 3 ) 
ชมราตรีสีสันที่สวยงามของเมืองเฟ่ิงหวง สมควรแก่เวลา พักผ่อนกันตามอัธยาศัย 
น้าท่านเดินทางสู่ที่พัก  Fenghuang guobin hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า     
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วันที่ 2 : เฟิ่งหวง – จางเจียเจี ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ถ ้าประตูสวรรค์– ทางเดินกระจก- ถนน 99 
โค้ง 
เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง 
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื อที่ 4) 
จากนั้นน้าท่านสู่  เมืองจางเจียเจี ย เมืองนี้เคยถูกเรียกว่า ต้ายง และมีประวัติยาวนานตั้งแต่ 221 ปีก่อน
ประวัติศาสตร์ ผู้คนได้อาศัยอยู่ทั้งสองฟากฝั่งของ แม่น้้าหลีฉุย (แม่น้้าหลักในจางเจียเจีย) ซึ่งตอนนี้อยู่ในเขตของ
เมืองจางเจียเจีย มานานตั้งแต่สมัยยุคหิน การตั้งรกรากของมนุษย์ในบริเวณนี้นั้นย้อนไปกว่าหนึ่งแสนปี เทียบได้กับ
เขตที่เป็นที่รู้จักอย่างซีอาน ปักกิ่ง และอ่ืนๆ จางเจียเจี ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญที่สุดของจีน ซึ่งลือชื่อ
ด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถึง 
98% นอกจากภูเขา สายน้้า และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้ว ถ้้าในบริเวณ จางเจียเจี้ย มีจ้านวนมาก และขนาดใหญ่ ต่าง
มีเอกลักษณ์ และชื่อเรียกต่างกัน ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ   เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์
ของโลก ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพ
ภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ท้าให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างด ี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื อที่ 5 ) 
หลังอาหารกลางวัน น้าทุกท่านนั่งกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก  การจัดระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวด้วยระบบ
เคเบิ้ลคาร์ ซึ่งมีความยาวมากที่สุดในโลกประมาณ 7 ,455 เมตร ท้าให้นักท่องเที่ยวได้ห้อยต่องแต่งอยู่บนความสูง
ระดับนั้น โดยใช้เวลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านั่งได้ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้า
ที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดู
สวยงามแปลกตา เมื่อทุกท่านได้ลงจากกระเช้าแล้ว ก็จะน้าทุกท่าน เดินลัดเลาะขอบหน้าผา ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวผู้กล้าไม่ควรพลาด ทางการได้จัดท้าทางเดินเลาะขอบผาเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความหวาดเสียวของ 
ระเบียงแก้ว ไว้ด้วย ซึ่งเป็นทางเดินแบบกระจกใสที่มีระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลถึง 1 ,433 เมตร  ให้ทุกท่าน
ได้เดินทางสูดอากาศบริสุทธิ์ แหล่งโอโซนที่ส้าคัญของโลกสู่ เทียนเหมินซาน หรือเรียกขานกันว่า “ประตูสวรรค์” 
(The Heaven’s Gate of Tianmen Shan)  ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะคือ โพรงหินธรรมชาติที่อยู่สูงบน
ภูเขาขนาดใหญ่ มีความสูงของช่องถึง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร เมื่อมองจากด้านล่างดูคล้ายประตูขนาดใหญ่ที่
เปิดทางเข้าสู่เบื้องบน โดยเฉพาะที่แสงอาทิตย์รอดผ่านโพรงหิน ซึ่งดูตระกาตาให้ความรู้สึกว่า ประตูจากสวรรค์
ก้าลังเปิดต้อนรับทุกท่าน และน้าท่านเดินทางลงโดยบันไดเลื่อน หรือหาท่านไหนต้องการพิชิต บันไดลงจากประตู
สวรรค์จ้านวน 999 ขั้น ก็สามารถเดินลงได้เช่นกัน 
จากนั้น จะน้าท่านได้สัมผัสอีกหนึ่งในความน่าทึ่ง โดยน้าท่านเดินทางลงจากอุทยาน โดยเส้นทาง ถนน99โค้ง    ที่
นอกจากจะเล็กแคบแล้ว ยังทอดตัวลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง ปานประหนึ่งคล้ายงูยักษ์ก้าลังเลื้อยยักย้ายส่ายไปมา คดเคี้ยว
ตามแนวเส้นของภูเขาเป็นระเบียบชั้น สวยงาม จนท้าให้ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถนนที่น่าหวาดเสียวที่สุดใน
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ค่้า 
 

โลก หากมองจากมุมสูงจะเห็นเส้นถนน เพ่ิมความรู้สึกตื่นเต้น ฝีมือมนุษย์พาดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ระทึกตลอด
ระหว่างลงไปยังอุทยาน  (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 

 
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ( มื อที่ 6 ) 
น้าท่านเดินทางสู่ที่พัก  Jinhua hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า    

 
วันที่ 3 : จางเจียเจี ย-ภูเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า)- สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งใต้หล้า – ลง
กระเช้า – ร้านผ้าไหม 
เช้า 
 
 
 

 

เที่ยง 
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
ค่้า 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื อที่ 7 )  
จากนั้นน้าท่าน ขึ นลิฟท์แก้ว สู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน(ขึ้นลิฟท์แก้ว ลงโดยกระเช้า) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมี
เนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร จากระดับน้้าทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศ
ตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีล้าห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ น้าท่านสู่จุดชม
วิวบนเขาเพ่ือชมความงามของเขาเจ้าฟ้า น้าชม ภูเขาฮาเลลูย่า(เป็นชื่อเรียกฉากหนึ่งในเรื่องอวตาร) บริเวณนี้เป็น
ทิวทัศน์ที่ถูกจ้าลองแบบไปใช้ในเรื่องอวตาร ที่ท้าเป็นภูเขาลอยฟ้า ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื อที่ 8 ) 
จากนั้นชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพ่ือเป็นเกียรติแก่นาย
พลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นก้าเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะ
จะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน(ยอดเขาหยี้ปี่เฟิง) เขาจักรพรรดิ์ เขาสวน
สวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ..ทัศนียภาพบนเขาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็น
ทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล จากนั้นชม เทียนเซี่ยตี อี เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายท้า
ภาพยนตร์หลายเรื่อง 
น้าท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมสินซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม 
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิ่ง ( มื อที่ 9 ) 

ท่านสามารถซ้ือ กจิกรรมเสริม มีให้เลือก 2 รายการ ดังนี ้
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Option 1 ชมโชว์จิ้งจอกขาว   ราคาท่านละ 400-450 หยวน   
Option 2 ชมทะเลสาบเป๋าเฟิงหู(รวมล่องเรือ)  ราคาท่านละ 350-400 หยวน   
Option 3 โชว์อลังการ เหม่ยลี่เซียงซี  หรือโชว์เสน่ห์แห่งหูหนานตะวันตกราคาท่านละ 350-400 หยวน  
** หากท่านสนใจเลือกซ้ือ ออฟชั่น กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ 
 
น้าท่านเดินทางสู่ที่พัก  Jinhua hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า    

 
วันที่ 4 : จางเจียเจี ย – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – แกรนด์
แคนย่อน – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – กรุงเทพฯ 
เช้า 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

เที่ยง 
บ่าย 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื อที่ 10 )  
น้าท่านชมของขึ้นชื่อเมืองจีน ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับน้าโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝาก  
จากนั้นน้าท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา”   น้าท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก

ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้น้าผลิตภัณฑ์ยางพารามาท้าเป็นเครื่องนอน ของใช้

ในบ้าน ได้อย่างลงตัว   

น้าทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย "จวินเซิงฮว่าเยียน" เมืองจางเจียเจี้ย หรือที่เรียกกันว่า 
จิตรกรรมภาพเม็ดทราย  ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปิน
แห่งชาตินาม "หลี่จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจาก
เปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ  เช่น 
กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่อง
มากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 
น้าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย สถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่
ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานท้ากัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านเมนูอาหารสมุนไพร ( มื อที่ 11 ) 
จากนั้นน้าท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้ากับการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยา
สมุนไพรจีนโบราณ ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การ
ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ   
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี ย ที่สุดในโลกกับสะพานแก้วข้ามเขาแห่งนี้ ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ย ที่มีความสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร 
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ค่้า 
20.00 น. 
22.10 น. 
00.30+1 น. 

ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล  น้าท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี ย 
เหนือแคนยอน ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ท้าหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน  
(** ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไป
เที่ยวชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทั งสิ นให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**) 
น้าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย สถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แ ก่
ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานท้ากัน   
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิ่ง ( มื อที่ 12 ) 
น้าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเหอหัว จางเจียเจี ย  
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ605)  
 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
(มื อที่ 13 ) 

  
  

หากท่านต้องการซื ออฟช่ันกับทางทัวร์ สามารถสอบถามไกด์ ณ วันเดินทาง 
Option 1 ชมโชว์อลังการ “นางพญาจิ งจอกขาว” : THE LOVE STORY OF A WOODMAN AND A FAIRY FOX 
ที่เมืองจางเจียเจี ยนอกจากจะมีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจแล้ว เมืองนี มีโชว์สุดอลังกาแสง สี เสียง ที่ขึ นชื่อ
ติด 1 ใน 4 ของจีนเลยทีเดียว  นั่นก็คือ โชว์“นางพญาจิ งจอกขาว”  ที่ก้ากับการแสดงโดย “จางอี โหมว” ยอดผู้ก้ากับที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกชาวจีน  ที่ได้ขึ นชื่อว่าเป็นผู้ก้ากับที่ลงทุนเนรมิตฉากการถ่ายท้าที่อลังกาลงานสร้าง   กล้าใช้เงินลงทุนชนิดที่ที่ไม่มีผู้
ก้ากับคนใดในจีนกล้าท้า... ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการ
ตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ งจอกขาว ซาบซึ ง
ตรึงดวงใจในความรักของจิ งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิต
คู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี ราคาท่านละ 400-450 หยวน (กรุณาติดต่อจองท่ีไกด์หรือหัวหน้าทัวร์) 
Option 2 ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (รวมล่องเรือ) มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั งอยู่ใจกลางเขตท่องเที่ยวอู่หลิงหยวนของเมืองจาง
เจียเจี ย ห่างจากภูเขาเทียนจื่อซาน 8 กิโลเมตร ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู เป็นทะเลสาบบนช่องเข้าสูง เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักน ้า 
ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูถูกรายล้อมด้วยยอดเขามีวิวทิวทัศน์สวยงามให้ท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา ระหว่างทางก็จะพบแพ
และคนใส่ชุดพื นเมืองคอยต้อนรับ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลังจากล่องเรือเสร็จก็ต้องเดินลงจากเขา ระหว่างทางก็จะ
พบกับน ้าตกเป่าเฟิ่งหูที่ไหลลงมาจากตัวทะเลสาบ ทะเลสาบอุดมด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า น ้าตกและถ ้าพิสดาร บ้านเกิดเฮ่งเจียของหนัง
เรื่องไซอ๋ิวก็ถ่ายท้าที่น ้าตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหูแห่งนี  ราคาท่านละ 350-400 หยวน (กรุณาติดต่อจองท่ีไกด์หรือหัวหน้า
ทัวร์) 
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Option 3 โชว์อลังการ เหม่ยล่ีเซียงซี  หรือโชว์เสน่ห์แห่งหูหนานตะวันตก การแสดงท่ีสวยงามและย่ิงใหญ่ที่เป็นห้าสุดยอดด้าน
การแสดงในอุทยานจางเจียเจี ย (สุดยอดด้านการแสดง สุดยอดด้านฉากประกอบการแสดง สุดยอดด้านการจัดแสง สุดยอดด้าน
ดนตรีประกอบการแสดง สุดยอดด้านทีมนักแสดง) ราคาท่านละ 350-400  หยวน (กรุณาติดต่อจองท่ีไกด์หรือหัวหน้าทัวร์) 

 

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนท้าการจอง 
ถ้าท่านท้าการจองใดๆ กับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั งหมด   

** ผู้เดินทางที่มีอายตุั งแต่ 2 – 20 ปี คิดเป็นราคาเด็ก ** 

ทารก คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 8,900 บาท 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง เช่น บัวหิมะ , ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,

ไหม, หยก, ยางพารา, ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน

ชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านต้องการซื้อหรือไม่ซื้อ

ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน

รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้าน 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีน้้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อัน

เนื่องมาจากค่าภาษีน้้ามันที่เพ่ิมข้ึนตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้นกรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ 

4.  ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ้าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ก้าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ      

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก  2-

20 ป ี

ราคากรุ๊ป
เหมา 

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม 

กรุ๊ป
ไซด์ 

Promotion 

4-7 กุมภาพันธ ์2563 BKK-DYG CZ606 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 22.05-00.30+1 10,999 13,999 13,999 4,500 20 

10-13 มีนาคม 2563 BKK-DYG CZ606 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 22.05-00.30+1 11,999 14,999 14,999 4,500 20 
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1. อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ( อุณหภูมิ ต่้ากว่า 24 องศา ภายในโรงแรมจ้าไม่มีการเปิดแอร์ ) 

** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มีการ

ระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ สุกี เห็ด / ปิ้งย่างหมูเกาหลี / อาหารสมุนไพร / เป็ดปักกิ่ง   

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
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 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

2. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั น !! (โดยช้าระพร้อมเงินมัดจ้าครั ง

แรก) วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนา หนา้พาสปอร์ต

แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนพื้นหลงัสีขาว สแกนไดห้รือถ่ายรูปเองได ้และตอ้งส่ง

เอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนเดินทาง) 

 วีซ่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,800 บาท ( ช้าระส่วนต่างเพิ่ม 300บาทหากมีการช้าระ

ค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว) การยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป สาเหตุอาจเกิดด้วยหลายปัจจัยจากทางการจีนสั่งประกาศ อันเนื่องมาจากมีการประชุม 

หรือเหตุใดใดก็ตาม  ( ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากล่าช้าผู้เดินทางต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่ายื่นวีซ่ าด่วน

เอง ) 

 วีซ่าเดี่ยวส้าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท้าเองที่สถานฑูตจีน 

 ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ  1,600 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้

บริการ) 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก  และ

ภายในโรงแรมที่จางเจียเจี้ยจะไม่มีบริการอุปกรณ์ส่วนตัวภายในห้องน้้า เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ) 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ในกรณีที่ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว  ... เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าจีนมีดังนี  

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมส้าเนา 1 ชุด 
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 

มม.)  เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน 
ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ต้ารวจ ข้าราชการ เป็นต้น 

3.   เด็กต่้ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส้าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก 
3.2 ส้าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 
3.3 ส้าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 
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3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) 
กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

ส้าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อ่ืน ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 
 

3. การช้าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส้าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ์ในการช้าระเงินเต็มจ้านวน 1 วันหลังท้าการจอง  
3.2 ส้าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ช้าระมัดจ้า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 

 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ้า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส้าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกจะไม่มีการ

คืนเงินในทุกกรณ ี

 4.2 ส้าหรับราคาเต็มปกตหิรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถท้าเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้   

    4.3 ส้าหรับราคาเต็มปกตหิรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจ้าทั้งหมด 

    4.4 ส้าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ าใช้จ่าย

ทั้งหมด 

    4.5 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับ

สายการบิน หรือค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

นั้นๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 5.1 คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 5.2 คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 

 5.3 คณะจองไม่ถึงจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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6. เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

6.1 ทัวร์นี้ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น  หากผู้เดินทาง มีการกระท้าที่วัตถุประสงค์ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในการกระท้าที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางซึง่เป็นผู้ใหญ่จ้านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้า

ทัวร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเป็นวันเดินทางอ่ืนหากมีจ้านวนไม่ครบตามจ้านวนที่ระบุ  ( ส้าหรับทัวร์

เส้นทางนี้ “ผู้ใหญ่”  คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันเดินทาง )   

6.3 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการ

เดินทางส้าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย

กว่าที่ทางบริษัทก้าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้าน้าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท  

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น การยกเลิกเที่ยวบินอันเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การก่อการร้าย ภัยสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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7. ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตที่ถูกต้องส้าหรับส่งจองทัวร์ 
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