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้
เอาใจคนเวลาน้อย...เทีย
่ วจางเจียเจีย
้ ทางขึน
้ เขาทีม
เขาเทียนเหมินซาน นง่ ั กระเชา้ ชมเสน
่ ี 99 โค้ง
ี วก ับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระด ับนา้ ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
หวาดเสย

พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินว ัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวทีส
่ ด
ุ ในโลก
้ พิเศษสุกเ้ี ห็ ด , อาหารไทย , ปิ้ งย่างบาร์บค
มือ
ิ วิ เกาหลี

กำหนดกำรเดินทำง
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เดือน พฤษภำคม-พฤศจิกำยน 2562

วันแรก
สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ
15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ
คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ โดยเที่ยวบินที่ FD 540
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคากล่าวว่า “หากมาจาง
เจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่ฉำงซำ GUANG SHENG GARDEN HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่สอง
ฉำงซำ – จำงเจียเจีย้ – ร้ ำนชำ – ภูเขำเทียนเหมินซำน (รวมกระเช้ ำ) – ทำงเดินกระจก – ถำ้ ประตูสวรรค์
เช้ ำ
 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่ พัก หลังอำหำร นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองจางเจีย เจี้ย มุ่งหน้าสู่ สู่ จำงเจียเจีย้ ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมี
ทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูก
ประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่ งชาติ หุ บ
เขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ต้งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า
200 เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลาธาร สระน้ า และน้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ ากว่า 40 ถ้ า ซึ่งทาให้สถานที่แห่ งนี้ มี
ภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเยี่ยมชม ศู นย์ วัฒนธรรมชำ ให้ท่านชิมชาดา สุ ดยอดใบชาของ
มณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก นาท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยู่ห่าง
จากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่ งแรกที่ ได้บนั ทึกไว้
ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ึง ก็คือช่อง
หินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั นำท่ ำนขึ้นสู่ เขำ
โดยนั่งรถของอุทยำนและต่อกระเช้ ำขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทาง
ขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นาท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้า
ผาที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ ง พร้ อมกับความเสี ยวของทางเดิ นกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้ างอยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทำงเดินกระจกขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ) (หมำยเหตุ : กำรนั่งกระเช้ ำขึน้ -ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ ำปิ ดซ่ อมบำรุ ง ทำงบริษัทฯ จะ
จัดโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ / กำรนั่งรถของอุทยำนขึน้ ไปบนถำ้ เทียนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่ สำมำรถขึ้น
ไปที่ถำ้ เทียนเหมินซำนได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรื อหำโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ
และกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำ)
(หมำยเหตุ...ในกำรขึน้ ชมส่ วนประตูสวรรค์ เทียนเหมินซำน หำกเกิดกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่ น หิมะตกหนัก หรื อทำง
อุทยำนปิ ดเนื่องจำกซ่ อมแซมหรื อเรื่ องของควำมปลอดภัย โดยไม่แจ้งล่วงหน้ ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์แจ้ งยกเลิก
ได้ โดยจะไม่ สำมำรถจัดหำรำยกำรอื่นทดแทนให้ ได้ )

รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19
Option ชมโชว์อลังกำรหวำนหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะ
เพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบ่ นเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาว
แบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิ คการเปลี่ยนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึ งดวงใจในความรักของ
จิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสูเ้ พื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวติ คู่และจบแบบ
HAPPY ENDING ให้ผชู ้ มกลับไปนอนฝันดี ราคาท่านละ 380 หยวน (กรุณำติดต่อจองทีไ่ กด์ หรื อหัวหน้ ำทัวร์ )
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่จำงเจียเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่สำม
แกรนด์แคนย่อนจำงเจียเจีย้ -สะพำนแก้วยำวที่สุดในโลก-ร้ ำนหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่ ำเท้ ำ-ถนนคนเดินซีปูเจีย
เช้ ำ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม จำงเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพำนแก้วข้ ำมเขำที่ยำวที่สุด
ในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่ งใหม่ล่าสุ ดด้วยความยาวถึง 430 เมตร
กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 24 มิลลิเมตร รับน้ าหนักคนพร้อมกันได้ 800 คนได้สบายๆ วัดใจ
กันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคาบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
หมำยเหตุ...เนื่องจำกสะพำนแก้ว เป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวใหม่ และต้องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ ำงสู งจำกรัฐบำลจีน
หำกสะพำนไม่ เปิ ดให้ นักท่ อ งเที่ยวเข้ ำชม ผู้จัดขอสงวนสิ ท ธ์ ในกำรเปลี่ยนสถำนที่เที่ยวอื่ นทดแทน แล้ วแต่ ควำม
เหมำะสม นาท่านสู่ ร้ ำนหยก ที่มีผซี ิ่ว สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ ารวย และมีแต่
โชคลาภ
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีนพร้ อมนวดเท้ ำ ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนา
ท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็ นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจี้ย ทั้งสองข้างทางจะเป็ นร้านค้าขายของที่ระลึก อาหาร
ของใช้ต่างๆ เป็ นต้น
Option ทะเลสำบเป่ ำเฟิ่ งหู เป็ นทะเลสาบบนช่องเข้าสูง เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ า ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหูถูกรายล้อมด้วย
ยอดเขามีวิวทิวทัศน์สวยงามให้ท่านล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา ระหว่างทางก็จะพบแพและคนใส่ชุดพื้นเมืองคอย
ต้อนรับ ใช้เวลาล่องเรื อประมาณ 30 นาที หลังจากล่องเรื อเสร็ จก็ตอ้ งเดินลงจากเขา ระหว่างทางก็จะพบกับน้ าตกเป่ า
เฟิ่ งหูที่ไหลลงมาจากตัวทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน (กรุณำติดต่อจองที่ไกด์ หรือหัวหน้ ำทัวร์ )
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่จำงเจียเจีย้ MELLOW CRYSTAL HOTEL 5* ตึก B หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง

พิพธิ ภัณฑ์ภำพวำดหินทรำย – ร้ ำนยำงพำรำ – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านชม ศูนย์สุขภำพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
เป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวำเยีย้ น พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
ริ เริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ
มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่
เลื่องลือไปทัว่ โลก นาท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดิน ทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหู
หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสิ นค้า แบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกิ น
พื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก หรื อท่านจะเดินเล่น ชิมของ
กินพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
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คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่
ก่ อนทุกครั้ง หำกไม่ มีกำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่บริ ษัทก่ อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ ำวไว้
ข้ ำงต้ น ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตรำค่ ำบริกำร

*** ทัวร์ รำคำพิเศษไม่ มีรำคำเด็ก ***
กำหนดวันเดินทำง

25-28 พ.ค., 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 มิ.ย., 28 มิ.ย.-1 ก.ค., 29 มิ.ย.-2 ก.ค.
30 ส.ค.-2 ก.ย., 31 ส.ค.-3 ก.ย., 6-9, 7-10, 13-16, 20-23, 21-24 ก.ย. 62
18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ต.ค., 8-11, 9-12, 15-18, 16-19 พ.ย. 62
22-25, 23-26 พ.ย., 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62
5-8, 6-9 ก.ค., 11-14 ต.ค. 62
19-22 เม.ย., 11-14 พ.ค., 12-15, 13-16 ก.ค. 62
16-19, 23-26, 24-27 ส.ค., 12-15 ต.ค. 62
19-22, 20-23, 26-29, 27-30 ก.ค., 9-12, 10-13 ส.ค. 62

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

9,999.3,900.10,999.11,999.12,999.-

4,900.-

*** เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เพิม่ ค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 3,000 บำท ***
** ท่ ำนที่ไม่ ประสงค์ จะเข้ ำร้ ำนช้ อปปิ้ ง เพิม่ ค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 4,000 บำท **
รำยกำรนี้จะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่ องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทกำรท่ องเทีย่ ว ร้ ำนสมุนไพรจีน , โรงงำนผ้ำไหมหรื อ
ร้ ำนหม้ อ, โรงงำนหยก , ร้ ำนยำงพำรำ แต่ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ชั่วโมง
** บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ีผ้รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 10 ท่ ำน **
** บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ ำทัวร์ ร่วมเดินทำงในกรณีผ้รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ ำนแต่ มีไกด์ท้องถิน่ **

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดที่มีพำสปอร์ ต 2 เล่ มหรื อเปลี่ยนพำสปอร์ ตเล่ มใหม่ โดยไม่ แจ้งเจ้ำหน้ ำที่
กรณีที่เดินทำงไม่ ได้ ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ ตก่ อนส่ งให้ เจ้ำหน้ ำที่และก่ อนกำรเดินทำง
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อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ำนำ้ หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีที่นำ้ หนักเกิน กรุณำชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักที่เกินเอง ***
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริ การ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน )
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 1,000 บำท
- ค่ำทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ ำนละ 1,500 บำท
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
- กำรจอง ชำระค่ำทัวร์ ยอดเต็ม ภำยใน 3 วันหลังกำรจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์
- สำเนำหนังสื อเดินทำง ที่มอี ำยุใช้ งำนเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทำง ถ่ ำยเต็ม 2 หน้ ำ ( ส่ งเอกสำรล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 10 วัน )
เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน 4 วันทำกำร ยื่นที่สถำนฑูตจีนทีเ่ มืองไทย
1. หนังสื อเดินทำงตัวจริง ที่มอี ำยุใช้ งำนเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทำง
2. รูปถ่ ำยสี 2 นิว้ 2 ใบ ตำมข้ อกำหนดของสถำนฑูต (รูปถ่ ำยสีพื้นหลังสีขำว เปิ ดหน้ ำผำก , เปิ ดใบหู , ไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ
ไม่ใส่ เสื้ อสีขำวถ่ ำยรูป , ไม่สวมแว่ นตำ
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ที่อยู่ที่ทำงำน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน

รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19
อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้องจ่ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้องจ่ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 ใบ
- ยื่นวีซ่ำด่ วน 2 วัน เสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 2,500 บำท
เงื่อนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้
จองยกเลิกจะไม่มกี ำรคืนค่ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ำตัว๋ หรื อขอคืนค่ำทัวร์ ท้งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิก การเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิน ได้ออกไปแล้ว แต่ สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิก ต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
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-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

