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IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE  

4D 3N BY FD 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู ่– จางเจยีเจี้ ย 

04.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบิน AIR 

ASIA พบเจา้หน้าเพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

07.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจนี โดยเที่ยวบินที่ FD540 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอ้ยแล้ว น าท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพ้ืนที่

ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยัง

เป็นเมอืงหลักของมณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบัน

ยงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่

ท่านสามารถเดินชมหรือเลือกซื้ อสินคา้ต่างๆไดต้ามอัธยาศัย สินคา้ที่ท่านสามารถเลือกซื้ อใน

ย่านน้ีมตีั้งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจยีเจี้ ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจีย

เจี้ ย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อดว้ยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี

เอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนที่ป่าไมถึ้ง 98% ซึ่ง

นับเป็นออกชิเจนบารธ์รรมชาติ เมอืงจางเจยีเจี้ ยจงึประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ี

แล้ว ณ ที่แห่งน้ียังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมยีว สภาพภมูศิาสตรท์ี่มีเอกลักษณ์ท าใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้ับการอนุรักษ์เป็น

อย่างดี ความหลากหลายทางภมูปิระเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจยีเจี้ ยไดน้ ามาซึ่ง

ความอุดม สมบรูณ์ดว้ยพันธุ์พืช และสัตวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้ น แค่ในบริเวณสวน

ป่าจางเจยีเจี้ ย ก็มแีหล่งน ้ามากถึง 800 แห่ง น ้ าตก น ้าพุ ธารน ้ า สระน ้ า และทะเลสาบจ านวน

มาก มภีมูทิศัน์ที่แตกต่างกนัไป มธีารน ้าจนิเปียนซี โดยมคีวามยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยเมนู ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

พกัที่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่สอง ถนนคนเดินซีปู้เจยี – ภาพวาดหินทราย – รา้นผา้ไหม – แกรนดแ์คนยอน – สะพานแกว้

ยาวที่สุดโลก - รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พ่ึงสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการ

ลงทุนของรัฐบาลทอ้งถ่ินที่น่ีใหเ้ป็นสถานที่ชอ้ปป้ิงของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ ย และเป็น

สถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ให้มีงานท ากัน บรรยากาศที่น่ีออกแบบให้เป็น

บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศช์ิง น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ ยน 

สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า 

จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่ง

เป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้ นมา ลว้นไดร้ับรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี 

จนเป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลือกชม เลือกซื้ อสินคา้และ

ผลิตภณัฑ ์ที่ผลิตดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยเมนู อาหารไทย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจยีเจี้ ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขา

ที่ยาวท่ีสุดในโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหมล่่าสุดในจางเจยีเจี้ ย น าท่านพิสจน์ูความกลา้

กบั สะพานแกว้จางเจยีเจี้ ย เหนือแคนยอน ทีม่คีวามสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และมคีวามยาว

กวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดงัจากอิสราเอล ซึ่งสะพานแกว้แห่ง

น้ีท าหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมกีิจกรรมอย่าง

บนัจี๊จั้ม และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไม่ผ่านการตรวจความปลอดภยั หรือไม่สามารถเขา้ไป

เที่ยวชมได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้ส้ินใหท้า่น โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้**)  
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จากน้ันน าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธิตการนวดเทา้ และแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน

โบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิต

ดว้ยวธีิธรรมชาติ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่สาม รา้นหยก - ถ  ้าประตูสวรรค(์รวมกระเช้าข้ืน) – ระเบียงแกว้ – รา้นผลิตภัณฑจ์าก

ยางพารา - เมืองฉางซา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ รา้นหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมา

ตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" 

ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า และความ

เจริญรุ่งเรือง   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยเมนู สุก้ีเห็ด 

น าท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งน้ีจดัว่าเป็นกระเชา้ที่มีความยาวที่สุดใน

โลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นั่งได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งน้ีจัดไดว้่าเป็นกระเชา้ที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหน่ึง 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลูก สลับซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแกว้ ซึ่งเป็นสะพานกระจก ซึ่งมี

ระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชัน ความกวา้งของระเบียงแกว้วดัจากขอบ

หน้าผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผัส

ทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุม้รองเทา้ขณะเดินบน

ระเบียงแกว้ เพื่อรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเสน้ทาง

ที่ 99 โคง้สู่ถ ้าเทียนเหมนิตง้ หรือเรียกวา่ ถ ้าประตสูวรรค ์ประวติัของโพรงถ ้าแห่งน้ีเริ่มบันทึก

ไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรเกิด

ถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคลา้ยช่องประตยูกัษ์ ดว้ยเหตุน้ีท าใหภ้เูขาลูกน้ีถูกเรียก

เป็น เทียนเหมนิ หรือ ประตสูวรรค ์นับตั้งแต่น้ันมา ประตน้ีูมคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 
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57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรค์ท่านจะไดข้ึ้ นขั้นบันได 999 ขั้น สู่

ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน จากน้ันน าท่านสู ้รา้น

ผลิตภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา  

 (**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบันไดเลื่อน + ลงกระเชา้ เพ่ือความ

สะดวกแก่ลูกคา้ท่ีจะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลง

กระเชา้ ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการนัง่

รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ  ้าประตูสวรรคไ์ด ้ทาง

บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และการ

รกัษาความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยท่ี

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HUAFENG HUATIAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัที่ส่ี สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

ววิกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

12.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

*** Have a Nice Trip*** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอายไุม่เกิน18ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

เปิดกรุป๊เพ่ิม 

01 – 04 มกราคม 2561 
14,777 17,777 4,000 

19 – 22 มกราคม 2561 13,777 16,777 4,000 

26 – 29 มกราคม 2561 12,777 15,777 4,000 

02 – 05 กุมพาพนัธ ์2561 12,777 15,777 4,000 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที่ยวแหง่เมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่าน้ัน !!  

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเด่ียวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวซี่าวซี่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเด่ียว ท่านละ 1,850 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

กรณีโอนเงิน : ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30วนั  

กรณีจา่ยผ่านบตัรเครดิต : ทางบริษัทขออนุญาต ตดับตัรเครดิตยอดเต็ม โดยท่านสามรถแจง้หมายเลข

บตัร 16 หลัก  และ วนัหมดอายุบตัร ไดท้าง E-mail : sales@tourforever.com ส าหรบัการจองนับตั้งแต่

วนัจองภายใน 2 วนั  

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ภายในวนัท่ี

ก าหนด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ***ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ***  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศท่ีหมายไมมี่การคืนเงิน   

   ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น  

4. กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5. กรณีลกูคา้ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต แลว้ยกเลิกไม่ไดเ้ดินทาง ทางบริษัทขอคืนเงินผ่านบตัรท่ีช าระ โดยใหท้างธนาคาร

เป็นฝ่ายด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนด 

6. หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอเก็บเงินมดัจ าท่านละ่ 1,000 บาท(ใหก้บัพนักงาน) 

                                    ***กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือกรุป๊เหมาส่วนตวั*** 
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               ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 หากท่านช าระเงินมัดจ  า หรือ ค่าใชจ้า่ยบางส่วนมาแลว้ ถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไข ขอ้ตกลง และ

ขอ้สญัญาผูกมัดตามท่ีรายการระบุทั้งหมด ดงัน้ัน โปรดอ่านขอ้ความโดยละเอียดก่อนท าการมัดจ  า 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและ

สถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงิน

สดสว่นใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการรว่มเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในต่างประเทศหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท 

อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักลา่ว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในสว่นท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผูท่้องเท่ียว

สละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด 

เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  
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 ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีเกิดภยั

ธรรมชาติ โรคระบาด , สถานการณท์างการเมือง , ประทว้ง , จราจล  , ความเจ็บป่วย หรือ อุบติัเหตุเฉพาะบุคคล 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ี

จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

 
 

 
 


