
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

จางเจียเจี้ย ฉางซา 



 

 
 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 0-18 ปี พักเดี่ยว 
สายการ

บิน 
จ านวน 

11 – 13 (14) ต.ค. 2562   
(คล้ายวันสวรรคต ร.9 ) 

6,996 +5,000 +3,000 FD 20 

18 - 20 (21) ต.ค. 2562   6,996 +5,000 +3,000 FD 20 

1 – 3 (4) พฤศจิกายน 2562 6,996 +5,000 +3,000 FD 20 

29 พ.ย. – 1 (2) ธ.ค. 2562 7,997 +5,000 +3,000 FD 20 

6 - 8 (9) ธันวาคม 2562 7,997 +5,000 +3,000 FD 20 

13 – 15 (16) ธันวาคม 2562 6,996 +5,000 +3,000 FD 20 

20 – 22 (23) ธันวาคม 2562 7,997 +5,000 +3,000 FD 20 

31 ธ.ค. 62 – 2 (3) ม.ค. 63 (ปีใหม่) 9,999 +5,000 +3,000 FD 20 

07-09(10)กุมภาพันธ์ 2563 (มาฆบูชา) 10,901 +5,000 +3,000 FD 20 

14-16(17) กุมภาพันธ์ 2563 7,997 +5,000 +3,000 FD 20 

21-23(24) กุมภาพันธ์ 2563 7,997 +5,000 +3,000 FD 20 

 

ฉางซา . . . จางเจียเจี้ย  4 วัน 2 คืน 

 สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  

:::  สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น  ::: 

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 



 

 
 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา  

15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 อาคาร 1 เคาน์เตอร์ สายการ

บินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการและสัมภาระให้กับท่าน 

18.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 • ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถระบุที่

นั่ง ที่นั่งเป็นไปตามท่ีสายการบินจัดให้เท่านั้น (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)• (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.)  

22.20 น. เดินทางถึง เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ทางตะวันออก 

ติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าสู่ที่พัก 

  ที่พัก VIENNA  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง เมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านชา –  วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับ

สะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  – ถนนคนเดินซีปู้เจีย –  พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน –  OPTION 

SHOW  โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยล่ีเซียงซี  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน อุทยาน

แห่งชาติ จางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก

ของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตร

ของอุทยาน เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย สูงขึ้นฟ้ามากกว่า 

3,000 ยอด สะพานหินตามธรรมชาติ น้ าตก ถ้าใหญ่น้อยกว่า 

40 แห่ง จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุด

ของจีน  ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) ระหว่างการเดินทางให้ท่านพักผ่อน,ชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองจางเจียเจี้ย 

 

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%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%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
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


 

 
 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย (จวินเซิงฮวา

เยี้ยน) สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่ง

เป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม

ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ด

ทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ 

จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

น าท่านเข้าสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ชิมชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ฟังบรรยายสรรพคุณของชาแต่ละชนิดพร้อมเสริฟชา

ร้อนๆ ให้ท่านได้ลิ้มรสและเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

  สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk) 

 แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 

เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มี

ระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะ

ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจก

ทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชัน

ความกว้างของ สะพานกระจก ถือเป็นการท้าทาย

นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะ

เดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่

ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!! **หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเดินสะพานกระจก สามารถเก็บภาพ

บรรยากาศ แล้วมาเจอกันที่จุดนัดพบ (หมายเหตุ : สะพานกระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องตรวจสอบ

และรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดิน อัน

เนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ทั้งสิ้น) (ข้อตกลงส าคัญ หากท่านตัดสินใจไม่เดินสะพานกระจก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่เป็นเหตุให้ท าการคืนเงิน

ทุกกรณี)  

 



 

 
 

 

น าท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน “ซีปู้เจีย” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวน ถนนคนเดินที่พ่ึงสร้างขึ้นโดยการลงทุน

ของรัฐบาลท้องถิ่น ท าขึ้นมาเพ่ือให้ชาวบ้านได้มีพ้ืนที่ท ากินขายของให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากจางเจียเจี้ยเป็น

เมืองท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ละปีมีจ านวนไม่น้อย ร้านค้าบ้านเรือนออกแบบโบราณเหมือน 

สมัยราชวงศ์ชิง บรรยากาศเหมาะแก่การถ่ายรูปและยังให้ท่านได้ซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ,เสื้อผ้า,

รองเท้า,ขนมท้องถิ่น ฯลฯ อิสระจนถึงเวลานัดหมาย  

จากนั้นน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเงินของชาวท้องถิ่น เลือกชมเลือกซื้อ

เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว์  โชว์อลังการโชว์

จิ้ ง จ อ ก ข า ว  THE LOVE STORY OF A 

WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟั ง เพลง รั ก

ไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งตรึงดวงใจ

ในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัด

ฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็

สมหวังในชีวิตคู่ให้ผู้ชมยิ้มหวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บน

เวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอ้ีงกับเทคนิคการ

เปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้ง (ค่าใช้จ่ายท่านละ 400 หยวน

สามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ) หรือ 

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการโชว์   โชว์เหมยลี่เซียงซี หรือ 

โชว์เสน่ห์ตะวันตก ซึ่งเป็นโชว์ที่สวยงามและเล่าเรื่องราวของ

ชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงจะบอกถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่

เจียงที่มีมาช้านาน เช่น การเรียกวิญญาณกลับบ้าน,แต่งงาน

ร้องไห้ ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่าน

พร้อมฉากที่อลังการสวยงามยิ่ง (ค่าใช้จ่ายท่านละ 400 

หยวนสามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ค่ะ) 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 

วันที่สาม จางเจียเจี้ย – ร้านบัวหิมะ –  OPTION TOUR  ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+ล่องเรือ – ร้านยางพารา – เมือง

ฉางซา – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเข้าสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพ่ือ

สุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ้ าใคร เป่าพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีใน

ชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปน็เลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้

ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบ้าน 

★★ OPTION TOUR ★★  ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+(ล่องเรือ) ทะเลสาบท่ีตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและ

พรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ าที่ใสสะอาดใน

ทะเลสาบ (ค่าใช้จ่ายท่านละ 350 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ค่ะ)  

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายสรรพคุณสินค้าที่ท าจากยางพารา เลือกชมเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพาราตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวธรรมชาติสองข้าง

ทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหารน าท่านสู่สนามบินฉางซา 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

23.25 น.  กลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541  

 

วันที่ส่ี  สนามบินดอนเมือง 

01.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...................... 

 



 

 
 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ย นตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง

ทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะส ารองตั๋วเครื่องบินหรือ

พาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองพาหนะ 

 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุท่ีนั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน 

การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  แต่จะท าการ REQUEST 

ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ท้ังในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือ

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

ทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผู้โดยสายต้องรอกลับประเทศ

ไทยในเที่ยวบินถัดไปท่ีมีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกั่บทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผูจ้ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้. 

 

***เด็กอายุ 0 – 18 ปี เก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน*** 



 

 
 

 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยว

ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านนวดเท้า,ร้านยางพารา เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นต้อง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านค้าทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
2. ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท วีซ่าหมู่คณะ (ส าหรับคนไทย) 
3. ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้าเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
 



 

 
 

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

1. ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. ส่วนที่เหลือ  

3. หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 
หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 



 

 
 

 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 

 


