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วันแรก
04.30

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จางเจียเจีย้
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 1-2 เคาเตอร์ สายการบินแอร์
เอเซีย (FD) เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ข้อแนะนาขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ของเหลวนาขึน้ เครื่ อง ทั้งหมดที่นาใส่ กระเป๋ าถือติดตัวขึ้นเครื่ อง
จะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาผลิตภัณฑ์ ของสด
ที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
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07.35
12.05

คา่

เดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยเทีย่ วบินที่ FD 540 ( บริการอาหารบนเครื่ อง ) เวลาทีเ่ มืองจีนเร็วกว่ าไทย 1 ชม
เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคากล่าว
ว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า เมืองและ
ศุลกากรแล้ว นาท่านบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดิน
หวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม ยีห่ อ้ จีนชื่อดัง
และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมือง
เป็ นของฝาก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คลอบคลุม
พื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์
วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียน
จื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า 200 เมตร
นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลาธาร สระน้ า และน้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ ากว่า 40 ถ้ า ซึ่งทาให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิ
ทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรื อเทียบเท่ า 5*

วันทีส่ อง
แกรนด์ แคนย่อนจางเจียเจีย้ – สะพานแก้วยาวทีส่ ุ ดในโลก – ชมโชว์ หนังตะลุง – ถนนซีปู้เจีย
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม จางเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพานแก้วข้ ามเขาที่ยาว
ทีส่ ุ ดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุ ด ด้วยความยาวถึง
430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่า
คาบรรยายใดๆ หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ว เป็ นสถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีต่ ้ องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสู ง
จากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ าชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลีย่ นสถานทีเ่ ทีย่ วอื่นทดแทน
แล้วแต่ ความเหมาะสม นาท่านแวะเยีย่ มชม ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชา ให้ท่านชิมชาดา สุ ดยอดใบชาของมณฑลหูหนาน
ที่มีสรรพคุณเรื่ องสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
เทีย่ ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชม การแสดงหนังตะลุง การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งจะ
แสดงเกี่ยวกับตานาน 3 ก๊ก และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง สวยงามและได้ความรู ้กลับบ้าน (หากการแสดงหนัง
ตะลุงปิ ดการแสดงขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ชดเชยรายการโชว์ อื่น เนื่องจากเป็ นการแสดงโชว์ วฒ
ั นธรรมพืน้ บ้ านทีไ่ ม่ มี
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ จากนั้นนาท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า เป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และ
นวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั
การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและซื้อยาแก้
น้ าร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินทาง ช้ อปปิ้ งทีถ่ นนคนเดินปู้สิงเจีย ถนนคนเดิน
ประจาเมืองจางเจียเจี้ยให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึก หรื อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
คา่
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านกลับสู่ ที่พกั
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรื อเทียบเท่ า 5*
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วันทีส่ าม ลาธารแส้ ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า – โชว์ นางพญาจิง้ จอกขาว
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านชม ร้ านผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ น
สิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ง
เหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนาท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ เขตอุทยานมรดกโลกทาง
ธรรมชาติจางเจียเจีย้ ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็ นสถานที่ที่ใช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์
เรื่ องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผา่ นขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานา
พันธุ์ เปลี่ยนเป็ นรถของอุทยาน
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็ นเขต
ป่ าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่ งชาติจางเจียเจื้ย เที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นบั มากกว่าร้อยยอด ชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า (
เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่ อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่น
ใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ( ขึน้ -ลงโดยลิฟท์ แก้วไป่ หลงทีจ่ ุดสู งสุ ด 326 เมตร ลิฟท์ แก้วริม
หน้ าผาแห่ งแรกของเอเซีย ) ***โปรดทราบ ในกรณีทลี่ ฟิ ท์ หรื อกระเช้ า ไม่ สามารถใช้ งานได้ ทางผู้จัดขอสงวน
สิ ทธิ์โดยการเปลีย่ นการขึน้ -ลงโดยการใช้ ลฟิ ท์ หรื อกระเช้ าเพียงอย่างใดอย่ างหนึ่งเท่ านั้น*** สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมือง เยีย่ มชมจากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้าและรถท้องถิ่นเพื่อลงจากเขา เที่ยวชม ลาธารจิน
เปี ยนซี หรื อ ลาธารแส้ ม้าทอง ซึ่งเป็ นลาธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสู งชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต
ด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลาธารแซ่ทอง มีน้ าในลาธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ าจะมีภูเขาหิน
รู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรี ยงรายเป็ นล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน
คา่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบ่ น
เวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่ าง
เป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึ งดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟัน
อุปสรรค์ต่อสู เ้ พื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวติ คู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผชู ้ มกลับไปนอนฝัน
ดี ***โปรดทราบ โชว์ นีแ้ สดงทีโรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทาให้
เข้ าชมไม่ ได้ ผ้จู ัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พืน้ เมืองชุ ดอื่นทดแทน ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้วจะไม่ มีการคืน
ค่ าบริการใดๆ***
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรื อเทียบเท่ า 5*
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ า)–ทางเดินกระจก–ถา้ ประตูสวรรค์ –พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดหินกรวด – ฉางซา
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านชม ศูนย์ สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที่นอน เป็ นของฝาก นาท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผซี ิ่ว สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหาก
ใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชคลาภ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยีย้ น พิพิธภัณฑ์ที่
จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับ
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คา่
วันทีห่ ้ า
เช้ า
12.55
15.35

รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก นาท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่
ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้
บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู
ซึ่ง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั
นาท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งรถของอุทยานและต่ อกระเช้ าขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูง
เสี ยดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นาท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่าน
พิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสี ยวของทางเดินกระจกที่มีระยะทาง
ประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดิน
กระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่น
มาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปทีถ่ า้ เทียน
เหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่ องเทีย่ ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ฉางซา โรงแรม HUAFENG HUATIAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*
ฉางซา – สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 541 ( บริการอาหารบนเครื่ อง )
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
7-11 , 14-18 , 21-25 , 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
9-13 , 16-20 , 23-27 , 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
*สงกรานต์ * 11-15 เม.ย. 61
18-22 เม.ย. 61

ผู้ใหญ่ **ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดีย่ ว

16,999.-

3,900.-

21,999.17,999.-

6,900.4,900.-

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนกรุ๊ปท่ านละ 1,000 บาท หรื อแบบเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท
-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน 10 วันทาการ ยื่นวีซ่ากรุ๊ป
1. สาเนาหนังสื อเดินทางถ่ ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ า
เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันทาการ ยื่นทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย

1. หนังสื อเดินทางตัวจริง ทีม่ ีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
2. รู ป ถ่ า ยสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ตามข้ อ ก าหนดของสถานฑู ต (รู ป ถ่ า ยสี พื้ น หลั ง สี ข าว เปิ ดหน้ า ผาก , เปิ ดใบหู , ไม่ ส วมใส่
เครื่ องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้ อสี ขาวถ่ ายรูป , ไม่ สวมแว่ นตา
3. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ทีอ่ ยู่ทที่ างาน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
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เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสาหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. จองยกเลิกการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาลา เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สามารถนามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดิ นทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้ วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง **

