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บินตรงจางเจียเจี้ย เท่ียวครบไฮไลท 2 อุทยาน 
แกรนดแคนยอน ชมสะพานแกวท่ียาวสุดในจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว    รถ วีไอพี 22 ที่นัง่  !!! 
 ลิ้มรสอาหารพิเศษ  เมนู  พระกระโดดกําแพง + กุงมงักร  เปาฮ้ือ  
 ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟงหวง  อายมุากกวา 400ป  
 ข้ึน เขาเทียนเหมนิซาน   ชมประตูสวรรค   สัมผัสระเบียงกระจก 
 ชมแกรนดแคนยอนจางเจียเจี้ย  ทาความเสียวโดยการขามสะพานแกวที่ยาวทีสุ่ดในจนี 
 เที่ยวอุทยานจางเจียเจี้ย  ข้ึนเขาอวตาร เทียนจื่อซาน  ข้ึนลิฟทแกวไปหลง   
 พิเศษโชว ！โชวจิ้งจอกขาว  
กําหนดการเดินทาง    8-11 , 22-25 พฤศจิกายน 61 

7 -10 ธันวาคม / 22-25 ธันวาคม 61 
    29 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 
    3- 5 , 10-13 , 17-20 , 24-27 มกราคม 2562 
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วันแรก         (1)        กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  – เมืองจางเจียเจ้ีย – เฟงหวง – ลองเรือตามนลาํนํ้าถัวเจยีง   

04.00 น.  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ประต ู 9-
10 ) เคานเตอร W  สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ คอย
อาํนวยความสะดวกแกทาน  

06.25 น.   ออกเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย   โดยเท่ียวบินที่ CZ606 
10.35 น.  ถึงสนามบิน  เมืองนี้เคยถูกเรยีกวาตายง และมีประวัติยาวนานตั้งแต 221 ปกอนประวัติศาสตร ผูคนได

อาศัยอยูทั้งสองฝากของ แมน้ําหลีฉุย (แมน้ําหลักในจางเจียเจีย) ซึ่งตอนนี้อยูในเขตของเมืองจางเจยี
เจีย มานานต้ังแตสมัยยุคหิน การตั้งรกรากของมนุษยในบริเวณนี้นัน้ยอนไปกวาหนึ่งแสนป  ชือ่ของ
เมืองจางเจียเจียถกูนาํมาใชเม่ือปพ.ศ. 2537 หลังจากอุทยานแหงชาติในอูหลิงยฺเหวยีน ถูกยกใหเปน
มรดกโลกโดยยูเนสโกในปพ.ศ. 2535 เพ่ือใหมีความโดดเดนมากข้ึน ชือ่จางเจยีเจี้ยมาจากหมูบานเล็กๆ
ในเขตเดียวกันซึ่งตอนนี้ไดกลายเปนสถานทีท่องเที่ยวที่ไดรับความนิยม หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและดานศุลกากร นาํทานสูภัตตาคาร 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทานเดินทางสูโบราณเฟงหวง (เมืองหงส) (ใชเวลา
ประมาณ 2 ชัว่โมง30นาที )  ต้ังอยูทางภาคตะวนัตกของ
มณฑลหหูนาน สรางข้ึนในสมัยราชวงศชิง มีประวัติกวา 400 
ป เนื่องจากเขาหนานหวัทีอ่ยูทางใตของเมืองมีรูปรางเหมือน
หงสจึงไดชื่อวา "เฟงหวง" แปลวา  "หงส"ปจจุบัน เมืองเฟงหวง
มีประชากรประมาณ 3 แสนคน สวนใหญเปนชนเผาถูเจยีและ
ชาวมง เวลาเดินอยูในตวัเมือง มักจะพบหญิงสาวชาวมงหรอื 

ชาวถูเจียในชดุชนชาติที่ประดับดวยลายดอกไม เพิ่มความ
งดงามใหเมืองโบราณแหงนี้ไมนอยเลยทีเดียว   เฟงหวงเปน
เมืองขนาดเล็ก ใชเวลาประมาณหนึ่งชัว่โมงก็เดินไดทั่ว 
แบงเปนเมืองเกากับเมืองใหม เมืองเกาสรางข้ึนตามเชงิเขา
และมีลําน้าํถัวเจียงไหลผาน มีถนนทีปู่ดวยหนิสีเขียว 20 กวา
สาย มีกําแพงเมืองโบราณต้ังอยูริมน้าํ มหีงเฉียวซึง่เปน
สะพานเกาแกที่มีหลังคาคลุมเชือ่มสองฟากฝงใหเปนหนึ่ง
เดียว นําทาน ลองเรือตามนลาํนํ้าถัวเจียง ที่จะทาํใหทาน
สนุก ตืน่เตน แตไมมีอันตราย ชมบานเรอืนสองฟากฝงแมนา สะพานโบราณ อวดความเปน ธรรมชาติ
ใหทานไดสัมผัสพรอมเกบ็ภาพประทับใจไวเปนทีร่ะลึก  ระหวางทางจะมีชาวบานซึ่งเปนชนเผาด้ังเดิม
ของทีน่ี่เรียกวาชนเผาถูเจยีง เอาเรือออกมาลอยลําคอยรองเพลงตอนรับนักทองเทีย่วและไกดก็จะเชิญ
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ชวนใหนักทองเที่ยวรองเพลงตอบกลับไป ซึ่งไมวาเราจะรองเปนเพลงไทยหรือจีนออกมา เคากจ็ะรอง
เพลงตอบกลับ  มาอีกเชนกันผลัดกันรองผลัดกันฟงถึงแมจะคนละภาษาแ ตก็สนุก  ผานชม สะพานหง
เฉียว สะพานไมโบราณที่มีหลงัคาคลุมเหมอืนสะพานขามคลองในเวนีส จุดเดนอีกแหงหนึ่งของเฟง
หวง คือบานที่ยกพ้ืนสูงเรียงรายกันบนริมน้าํที่ใสสะอาจจนเห็นกนบึง เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปน
ที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่าท่ี ภัตตาคาร   
หลังอาหารใหทานไดผักผอนตามอัธยาศัยหรอืจะเดินเลนเพ่ือ
ชมแสง ส ี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟงหวงพอตก
กลางคืนนกัทองเที่ยวไมวาจะชาวตางชาติ หรอืชาวจีนเองก็
ตาม ที่หลบตวัพักผอนอยูตามโรงแรมในชวงเวลากลางวนั จะ
ออกมาสังสรรคปาตีต้าม ผับ บาร ริมแมน้าํเมืองเฟงหวงกัน
อยางครกึครื้น สรางสีสันใหแกเมอืงเฟงหวงยามคํ่าคืน  

 พักเฟงหวง Nianwo Resort รมิแมนํ้าถัว หรือเทียบเทา 

วันท่ีสอง     (2)      เมืองโบราณเฟงหวง – จางเจียเจ้ีย – ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน – โชวจ้ิกจอกขาว 

เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 จากนั้นนาํทานสูเมืองจางเจยีเจี้ยชม พิพิธภัณฑ
ภาพวาดทราย "จวนิเซิงฮวาเยยีน" เมืองจางเจยีเจี้ย 
ภายในพิพิธภัณฑเปนทีร่วบรวมและจัดแสดงผลงานที่
มีคุณคาทางศิลปะของศิลปนแหงชาตินาม "หล่ีจวิน
เซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเปนภาพเขียนดวยมือที่ใช
หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไมใบไมเปนวัตถุดิบในการเขียน   ภาพเขียนเหลานีน้อกจาก
จะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะ   ยังเปนภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริงอีกดวย 
หากทานใดชื่นชอบภาพหินทรายก็สามารถติดตอเพ่ือขอซือ้กลับเมืองไทยไดครบัแตราคาของภาพวาด
ทรายนั้นบอกไดคาํเดียววาของดีไมมถูีก 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร      
นําทานเดินทางสู เขาเทียนเหมินซาน ซึ่ง
ต้ังอยูทางตอนใตของอทุยานจางเจียเจีย้ หาง
จากตัวเมืองไป 8 กม. เทยีนเหมินซานเดิม
เปนชื่อถํ้า ต้ังชือ่มาต้ังแตสมัยสามกก 
ภายหลังใชเรียกเปนชือ่ภูเขาดวย ในป ค.ศ.
1999 เทียนเหมนิซานมีชือ่เสียงเปนทีรู่จักไป 



4 
 

ทั่วโลก ไมใชในฐานะเปนสถานที่ทองเทีย่ว แตเปนทีว่ัด
ฝมือของนักบินชั้นเย่ียมในการบินลอดผานชองเขาประตู
สวรรคแหงนี้ ยอดสูงสดุ 1,518 เมตรจากระดับน้าํทะเล มี
พ้ืนที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเปนพ้ืนทีป่าดิบ
ที่สมบูรณอยางที่สุด ตนไมใหญแตละตนมีอายุนับรอยป 
ในระหวางป ค.ศ.2002-2005 การทองเที่ยวเทียนเหมิน
ซาน ไดใชเงินลงทนุประมาณ 550 ลานหยวน พัฒนา
พ้ืนที่บางสวนใหเปน  สถานที่ทองเที่ยว  นาํทานขึ้นกระเชากอนโดลา ที่มคีวามยาว 7.5 กิโลเมตร ชม
ความงามของภูผานับรอยนับพันยอด และนาํทานขึ้นสูประตูสวรรค ทาทายความสมบูรณของรางกาย 
ออกกําลังขึน้บันได 999 ชั้นข้ึนสูชองเขาประตูสวรรค   จากนัน้ ชมระเบยีงกระจก ซึ่งมีระยะทางอัน
หวาดผวาอยูที่ 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ ระเบียงกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มี
ความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทายนกัทองเที่ยว
ที่อยากมาสัมผัสทวิทศันอันงดงามบน เขาเทยีนเห
มินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน ระเบียงกระจก ตอง
สวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนษิฐานวานาจะ
ชวยลดความสกปรก งายตอการทาํความสะอาด 
ระเบียงกระจก แหงนี้ ระยะทางอาจไมไกล แต
ความใสอาจทาํใหเรากาวขาไมออก!!  

คํ่า    รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  พระกระโดดกาํแพง 

หลังอาหารนาํทานชมโชว จ้ิงจอกขาว เปนเรือ่งราว
ความรักตางสายพันธุระหวางคนคือพระเอกหนุมชาย
คนตัดฟนผูกตัญูขยนัขันแข็งและมีจิตใจดีงามกับ
นางจิ้งจอกขาวที่มีอิทธิฤทธ์ิสามารถแปลงรางเปน
สาวงามผูเลอโฉมจิ้งจอกขาวนางนี้แมเธอถูกราชา
จิ้งจอกเลอืกใหเปนราชนิีจิ้งจอกแตเธอกับมาหลงรัก
พระเอกคนตัดฟนอันมามาสูเรือ่งราวอนันาต่ืนเตนวุนวายและดรามากอนที่จะจบแบบแฮปปเอนดดิ้ง 

  พักจางเจียเจ้ีย  Pullman Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสาม     (3)   ลําธารแสทอง – ลองเรือถ้ํามงักรเหลือง  – แกรนดแคนยอนจางเจียเจ้ีย  

เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเทีย่วชมลําธารจินเปยนซีหรือลาํธารแสทองซ่ึงเปนลําธารที่ไหลวนไปตามชองเขาและ
ชะงอนผาสงูชันเขาไปกลางภูเขาวงกตลาํธารจินเปยนซีมีน้ําในลาํธารมีสีเขยีวใสปราศจาก
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มลภาวะสองฝงน้ําจะมีภูเขาหนิรปูรางสวยแปลกตาตัง้ตระหงานเรียงรายเปนจํานวนมากเชนผา
แสมาทองผาอรหนัตเมาเหลาผาชวยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ  จากนั้นนําทานสู ถ้ํามังกรเหลือง 
หรอื หวงหลงตง ถํ้าขนาดใหญและงดงามที่สุดในจาง
เจียเจี้ย ความสูงถํ้าประมาณ 50เมตร กวาง 80เมตร 
ยาวถึง15กิโลเมตร  ประกอบดวยโถงถํ้า 13 หอง,น้ําตก
ใตดิน 3 แหง, ธารน้าํใตดิน 2 สาย, และสระน้าํ 3 สระ 
นําทานเดินเทา และ นําทานลองเรือไปตามธารน้าํใต
ดินภายในเพ่ือชมความงดงามของหินงอกหินยอย ที่
ประดับประดาดวยแสงไฟหลากสี ทาํใหรูปลักษณงดงามวจิิตรตระการตาแตกตางกันออกไป  

เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานชม แกรนดแคนยอนจางเจียเจี้ย ทาความ
เสียวดวยการเดินขาม สะพานแกว ซึงมีโครงสราง
ของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขึงระหวางยอดเขาไป
ยังอกียอดเขาหนึ่ง สูงจากพ้ืน300 เมตร นอกจากเหน็
ววิดานลางแลว ตัวสะพานยังแกวงไกวไปตามแรงลม
อีกดวย ชมทศันียภาพอันสวยงามตลอดสองขางทาง 
และชมความงามของโตรกผา ผานชมน้าํตก สะพานแกวเปนตน  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...บุฟเฟตในโรงแรม 
  พักจางเจียเจ้ีย  Pullman Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 

วันท่ีสี่ (4)       อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟทแกว-กระเชา)  – สวนจอมพลเฮอหลง – จางเจียเจ้ีย – กรงุเทพฯ    

เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานจางเจียเจ้ีย ซึ่งต้ังอยูทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน (อยูในเขตเมืองอูหลิงหยวน) 
โดย ลิฟทแกวไปหลง แหงแรกของเอเชียสงู 326 เมตร  
จางเจียเจี้ยไดถูกประกาศใหเปนเขตอนุรกัษอุทยานแหงชาติ
ในป ค.ศ.1982 ดวยความสวยงามของยอดเขาที่ต้ังตระหงาน
กวา 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลําธาร ถํ้า น้ําตกมากมาย ทําให
สถานที่แหงนี้ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกป 1992 
ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใตฟาอนัดับ 1) ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา 
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เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวัน ในอุทยาน  
นําทานชม หยวน เจีย เจี้ย  ภายในบริเวณสถาน
แหลงทองเที่ยวที่มีชือ่เสียงของอูหลิงหยวนโดยจะมี
กําแพงหินที่มีลักษณะสูงต่าํไมเทากันมากกวาสิบ
กําแพงออกแนวขนานกันเรยีงรายอยูงดงามอลังการ
และแลดูมีพลังแฝงอยูในความสวยงามนี ้  ระยะเวลา
ของการกอตัวขึ้น  ของส่ิงมหัศจรรยฟง เฉียง เขต
หาง เจีย เจี้ยนี้  ใชเวลาประ มาณ  380 รอยลานป  และชวง นีถื้อวาอยูในชวงยุคแรกเริ่มของการกอ
ตัว  ประกอบไปดวยชัน้หนิแนวกวางและภูเขาทรงเหล่ียม ทําใหแลดูเปนทรงยาว  ลักษณะจะย่ืนขยาย
ไปทางจุดเชือ่มตอของโครงสราง  หากมองไปทางดานขางจะแลเห็นเปนลักษณะคลายภูเขา  และหาก
มองไปอีกดานหนึ่ง จะมีลักษณะคลายกําแพง  โดยสวนใหญดานบนสุดจะแบนและเรียบ  และมีตนสน
พันธุอูหลิงปกคลุมอยูดานบนดวย นาํทานเที่ยวชมทวิทศันที ่สวนจอมพลเฮอหลง ซึ่งไดรับการจัดต้ัง
เพ่ือเปนเกียรติแก นายพลเฮอหลงแหงพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมี
ถ่ินกําเนิดอยูในบริเวณนี ้ จากจุดชมววินีท้านสามารถมองเห็น
ยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปดวยเมฆหมอก
และพฤกษานาๆ พันธุ ชม เขาพูกันจักรพรรดิ สวนสวรรค 
สะพานอมตะ จากนั้นนาํทานชม ภูเขาอวตาร ชมววิของภูเขา
ซึ่งภาพยตรชือ่ดังเรือ่อวตาร ไดนาํมาเปนฉากในการถายทาํ
ทานจะไดเพลิดเพลินกับทวิทศันอันสวยงามและนาํทาน แลวนาํทาน น่ังกระเชาไฟฟา ลงเขาเทียน
จื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทวิทศันอันสวยงามของชะงอนผาอันสูงชันและปาหินรูปลกัษณะตาง ๆ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนพูิเศษ   กุงมงักร  เปาฮ้ือ 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเมืองจางเจียเจ้ีย 

21.50 น      บินลัดฟากลับสู   ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยเท่ียวบนิท่ี CZ605 
00.15+1 น.      ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
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ทัวร VIP   ไมเขารานชอปปงรัฐบาล 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ /ทาน (พัก 2 ทาน / หอง) พักเดี่ยวเพิม่ 

ขั้นต่ํา 16 ทาน 32,800.- บาท 4,800.-บาท 

อัตรานีร้วม  คาต๋ัวเครือ่งบนิไปกลับ (ต๋ัวกรุป)                    คาน้าํหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 
 คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)     คาภาษีสนามบินทุกแหง  

   คาวซีาทองเที่ยวกรุป (หนังสือเดินทางไทย)   บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  
 อาหารครบทุกมือ้ตามรายการ    
 คาประกันอบัุติเหตุทกุที่นัง่ๆ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี้ไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  เปนตน. 

 คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน   
  คาน้าํหนักเกิน 20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัทองเที่ยว ( ถามี ) 

 
เงื่อนไขการใหบรกิาร 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทัวรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลบั พรอมกบัคณะ 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทาน      สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ
1. จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7  . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสทิธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดตามความเหมาะสม เมือ่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีทีม่ีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเทีย่วบางรายการ ไม
สามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกนัอบุตัิเหตุใหกบัลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 

-บริษทัเปนเพยีงตัวแทนการทองเทีย่ว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการ
ควบคุมของเจาหนาทีบ่ริษัทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ 


