
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จาํนวน 

  1 - 3 ธนัวาคม 2561 (ส-จ) 7,997 +8,000 FD 20 

7 - 9 ธนัวาคม 2561 (ศ-อา) 7,997 +8,000 FD 20 

 

ฉางซา  จางเจยีเจีย้  3 วนั 2 คนื 

  สมัผสัความหวาดเสยีวเดนิบนสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  



::: สมัผสักบัธรรมชาตทิีแ่ปลกตา สวยงามกวา่ทีเ่คยเห็น ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 
 

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

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงฉางซา  

16.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ใหก้บัทา่น 

18.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ เมอืงฉางซา  โดยสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD540 • ตัว๋เครือ่งบนิไม่

สามารถระบุทีน่ั่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดใหเ้ทา่นัน้  (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง )• (จนีเวลาเร็วกว่า

ไทย 1 ชม.)  

22.20 น. เดนิทางถงึ  เมอืงฉางซา  ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น้ําเซยีง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ ทางตะวันออก 

ตดิภเูขาลวัเซยีว ตะวันตกตดิภเูขาอูหลงิ ทศิใตต้ดิภเูขาเฮงิชาน มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลงั

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

  ทีพ่กั HUAFENG  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงฉางซา – เมอืงจางเจยีเจีย้ – ไฮไลท์ วดัใจ กลา้ ทา้ เสยีวกบัสะพานเดนิกระจกทีย่าว

ทีส่ดุในโลก –  OPTION SHOW   โชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซีโชวจ์ ิง้จอกขาวหรอืโชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ  ี  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก  

  นําทา่นเดนิทางสู่   เมอืงจางเจยีเจีย้เมอืงจางเจยีเจีย้   มณฑลหูหนาน อุทยาน

แห่งชาต ิจางเจยีเจีย้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของ

จนีมาตัง้แตปี่ 1992 เนื้อทีก่ว่า 9,500 ตารางกโิลเมตรของ

อุทยาน เต็มไปดว้ยแทง่ภเูขาหนิทราย สงูข ึน้ฟ้ามากกว่า 3,000 

ยอด สะพานหนิตามธรรมชาติ  น้ําตก ถา้ใหญ่นอ้ยกว่า 40 แห่ง 

จางเจยีเจีย้ เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัทีส่ดุของจนี  ยัง

เป็นแหลง่ชมุชนของ 33 ชนเผ่า เชน่ ชนเผ่าถูเ่จยี ชนเผ่าไป๋ 

และชนเผ่าเหมยีว   (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

ระหว่างการเดนิทางใหท้า่นพักผ่อน,ชมววิธรรมชาตสิองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงจางเจยีเจีย้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ไฮไลท์  สะพานแกว้ทีย่ าวทีส่ดุในโลก  (Sky Walk) แหลง่

ทอ่งเทีย่วใหม่แกะกลอ่ง ยาวถงึ 430 เมตร พบกบัความเสยีว

ของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอันน่าตืน่เตน้ประมาณ 60 เมตร 

ทา่นจะไดเ้ห็นทกุส ิง่ทกุอย่างทีอ่ยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด  

ซึง่เป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสงูชนัความกวา้งของ สะพาน

กระจก ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทศัน์

อันงดงาม  มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้

รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ 

ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! **หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ 

สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลว้มาเจอกนัทีจ่ดุนดัพบ (หมายเหต ุ: สะพานแกว้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

จําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอย่างสงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดงันัน้หากสะพานไม่เปิด

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ  ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทัว่กนัว่า เหตผุลเพือ่ความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากทา่นตดัสนิใจไม่เดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  

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%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


คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลงัการโชว์  โชวอ์ลงัการโชวจ์ ิง้จอกขาว 

THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY 

FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรือ่งราวทีซ่าบซึง้ตรงึ

ดวงใจในความรักของจิง้จอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนที่

ฝ่าฟันอุปสรรคต์อ่สูเ้พือ่ความรักจนทา้ยทีส่ดุก็สมหวังในชวีติคู่

ใหผู้ช้มยิม้หวานกบัตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชวีติโลดแลน่อยู่บนเวทกีลางแจง้แบบ

อลงัการตระการตา มฉีากหลงัเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึง่อีง้กบัเทคนคิการเปลีย่นร่างเป็นมนุษย์

ของนางจิง้จอกขาว โชวน์ี้แสดงทโีรงละครกลางแจง้ (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวนสามารถสอบถามและ

ชําระเงนิไดท้ ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) หรอื 

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลงัการโชว์   โชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ีหรอื  โชวเ์สน่หต์ะวันตก  ซึง่เป็นโชวท์ีส่วยงาม และเลา่

เรือ่งราวของชนเผ่าพืน้เมอืง การแสดงจะบอกถงึวัฒนธรรมของชนเผ่าถูเ่จยีงทีม่มีาชา้นาน เชน่ การเรยีก

วญิญาณกลบับา้น,แตง่งานรอ้งไห ้ฯลฯ เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทบัใจใหท้า่นพรอ้มฉากที่ อลงัการ

สวยงามยิง่ (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงนิไดท้ ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั TIANZI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จางเจยีเจีย้ –  OPTION TOUR  ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน – ภาพวาดเขยีนทราย – ฉาง

ซา – สนามบนิฉางซา – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

★★ OPTION TOUR ★★ เทีย่ว ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน  ไฮไลทอ์กี 1 

สถานทีด่งัทีส่ดุของจางเจยีเจีย้ ทา่นจะไดส้มัผัสกบั กระเชา้กอน

โดลา่ ทีม่คีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ข ึน้สูจุ่ดสงูสดุ “เซีย่จา้น” ชม

ความงามของภผูานับรอ้ยนับพันยอด  ออกกําลงักายขึน้บันได 

999 ชัน้ ข ึน้สูช่อ่งเขาประตสูวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน ” และ สมัผัส

กบัความเสยีวกบั ทางเดนิกระจกทีอ่ยุ่รมิผา  เทยีนเหมนิซาน 

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ ห่างจากตวัเมอืงไปราว 8 ก.ม. 

เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถ้ํา ตัง้ชือ่มาแตส่มัยสามกก๊ ภายหลงั

ใชเ้รยีกเป็นชือ่ภเูขาดว้ย ในปี ค .ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทัว่โลก ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว   

แตเ่ป็นทีว่ัดฝีมอืของนักบนิชัน้เยีย่มในการบิ นลอดผ่านชอ่งเขา

ประตสูวรรคแ์ห่งนี้ เทยีนเหมนิซานมยีอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตร

จากระดบัน้ําทะเล มพีืน้ที ่ 190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายัง

เป็นพืน้ทีป่่าดบิทีส่มบูรณ์อย่างทีส่ดุ ตน้ไมใ้หญ่แตล่ะตน้มอีายุนับ

รอ้ยปี ในระหว่างปี ค .ศ. 2002-2005 การทอ่งเทีย่วเทยีนเหมนิ

ซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน (คา่ใชจ้่ายทา่นละ 

600 หยวนสามารถสอบถามและชาํระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทวัรค์ะ)  

นําทา่นชม จวนิเซงิฮวาเยีย้น (ภาพวาดเขยีนทราย ) สถานทีจ่ัด

แสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ ที่

เรยีกกนัว่า จติรกรรมภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวด

ส ีเม็ดทราย ก ิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรม

ทีร่ังสรรคข์ ึน้มาลว้นไดร้ับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซอ้น

จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 

 หากมเีวลาเหลอื ► ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ “ซปีู้ เจยี” ตัง้อยู่ในเขตอุทยานอู่หลงิหยวน ถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งขึน้

โดยการลงทนุของรัฐบาลทอ้งถิน่ ทําข ึน้มาเพือ่ใหช้าวบา้นไดม้พีืน้ทีทํ่ากนิขายของใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 

เนื่องจากจางเจยีเจีย้เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วไดร้ับความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วแตล่ะปีมจํีานวนไม่นอ้ย รา้นคา้

บา้นเรอืนออกแบบโบราณเหมอืนสมัยราชวงศ์ ชงิ บรรยากาศเหมาะแกก่ารถา่ยรูปและยังใหท้า่นไดซ้ือ้ของ

ฝากของทีร่ะลกึ เชน่ พวงกญุแจ,เสือ้ผา้,รองเทา้,ขนมทอ้งถิน่ ฯลฯ อสิระจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงฉางซา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม .) ระหว่างทางใ หท้า่นไดช้มววิ

ธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  หลงัรับประทานอาหารนําทา่นสูส่นามบนิฉางซา 



หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิ

ทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถ

ขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์. 

23.20 น.  กลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD541  

01.40 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ.................. 

  

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร ,การเมอืง ,สายการบนิ ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่ งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่

ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น คา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้ห รอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 1,500 บาท วซี่าหมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× ไมร่วมคา่ทาํวซี่าชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้ ั บการยกเวน้ยืน่วซี่าหมูค่ณะ (กรณีตา่งชาติ  เพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้ เป็น
ผูด้าํเนนิการยืน่วซี่าเอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

ขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 



 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก ห รอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสํา หรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


