
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง วันที่ 31 ธ.ค.2562 – 5 ม.ค.2563    
 

วันแรก         (1) กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองฉางซา – วัดไคฝู – เมืองฉางเต๋อ 

06.40 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ตกึ1 ชัน้ 3 (ประตู 7-8) 
เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน Thai Lion Air (SL) โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
แก่ทา่น 

09.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ SL934 

13.35 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของ มณฑลหหูนาน       ช่ือยอ่เซียง ตัง้อยูท่างตอนใต้ของทะเลสาบ 
ต้งถิง ทะเลสาบใหญ่ทางตอนกลางของแม่นํา้แยงซี มีเมืองหลวงช่ือ ฉางซา มีเนือ้ท่ี 211 ,800 ตาราง
กิโลเมตร หลงัจากผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากร  
 

ฉางซา จางเจียเจ้ีย 6 วนั 5คืน   SL 

แกรนดแ์คนยอน  ชมสะพานแกว้ท่ียาวสดุในจีน 

เท่ียวครบไฮไลท ์



จากนัน้นําทา่นเดินทางไปยงัวัดไคฝู เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ
แห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตัง้อยู่บริเวณถนน Kaifusi สนันิษฐาน
ว่ามีการสร้างมาตัง้แต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่
และเป็นท่ีศรัทธามากๆ ของชาวเมือง วดัแห่งนีเ้ป็นวดัพุทธนิกาย
เซน ด้านหน้าเป็นประตูสูงใหญ่ สไตล์จีน ส่วนด้านในจะเป็น
อาคารต่างๆ พร้อมด้วยสวนสวยสีเขียวขจี มีสระนํา้สร้างความสดช่ืน ภายในวัดจะเงียบสงบ เหมาะ
สําหรับการทําจิตใจให้สงบจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นแหลง่ถลงุเหมืองแร่ท่ีสําคญั และมี
ผลติผลทางการเกษตรท่ีมีช่ือของประเทศจีน  

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
             พัก 常德泽云大酒店 ZE YUN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 วันที่สอง         (2)   เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – ล่องเรือตามนล าน า้ถัวเจียง +สะพานหงเฉียว 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่เมืองโบราณเฟ่ิงหวง (เมืองหงส์) (ใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง )  ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกของ
มณฑลหูหนาน สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติกว่า 
400 ปี เน่ืองจากเขาหนานหวัท่ีอยู่ทางใต้ของเมืองมีรูปร่าง
เหมือนหงส์จึงได้ช่ือว่า "เฟ่ิงหวง" แปลว่า  "หงส์"ปัจจุบัน 
เมืองเฟ่ิงหวงมีประชากรประมาณ 3 แสนคน สว่นใหญ่เป็น
ชนเผ่าถู่เจียและชาวม้ง เวลาเดินอยู่ในตวัเมือง มักจะพบหญิงสาวชาวม้งหรือ  ชาวถู่เจียในชุดชนชาติท่ี
ประดบัด้วยลายดอกไม้ เพิ่มความงดงามให้เมืองโบราณแหง่นีไ้ม่น้อยเลยทีเดียว   เฟ่ิงหวงเป็นเมืองขนาด
เลก็ ใช้เวลาประมาณหนึง่ชัว่โมงก็เดินได้ทัว่ แบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้างขึน้ตามเชิงเขา
และมีลาํนํา้ถวัเจียงไหลผา่น มีถนนท่ีปดู้วยหินสเีขียว 20 กวา่สาย มีกําแพงเมืองโบราณตัง้อยู่ริมนํา้ มีหง
เฉียวซึง่เป็นสะพานเก่าแก่ท่ีมีหลงัคาคลมุเช่ือมสองฟากฝ่ังให้เป็นหนึง่เดียว  
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
นําท่านเท่ียวชมและ ล่องเรือตามนล าน า้ถัวเจียง ท่ีจะทําให้ท่านสนุก ต่ืนเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชม
บ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้า สะพานโบราณ อวดความเป็น ธรรมชาติให้ท่านได้สมัผัสพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึ  ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดัง้เดิมของท่ีน่ีเรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอา
เรือออกมาลอยลาํคอยร้องเพลงต้อนรับนกัท่องเท่ียวและไกด์ก็จะเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวร้องเพลงตอบ
กลบัไป ซึง่ไม่วา่เราจะร้องเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมา เค้าก็จะร้องเพลงตอบกลบั   มาอีกเช่นกันผลดักัน
ร้องผลดักนัฟังถึงแม้จะคนละภาษาแตก็่สนกุ  ผา่นชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณท่ีมีหลงัคาคลมุ



เหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเดน่อีกแหง่หนึง่ของเฟ่ิงหวงคือบ้านท่ียกพืน้สงูเรียงรายกันบนริมนํา้ท่ี
ใสสะอาจจนเห็นก้นบงึ เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ  

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารให้ท่านได้ผักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินเลน่เพื่อ
ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวงพอตกกลางคืน
นกัทอ่งเท่ียวไม่ว่าจะชาวต่างชาติ หรือชาวจีนเองก็ตาม ท่ีหลบ
ตัวพักผ่อนอยู่ตามโรงแรมในช่วงเวลากลางวัน จะออกมา
สังสรรค์ปาตีต้าม ผับ บาร์ ริมแม่นํา้เมืองเฟ่ิงหวงกันอย่าง
ครึกครืน้ สร้างสสีนัให้แก่เมืองเฟ่ิงหวงยามค่ําคืน  

              พักเฟ่ิงหวง凤凰国际大酒店（靠近古城）Phoenix International Hotel  
ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม         (3)  เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – เมืองจางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมินซาน+ถ า้ประตูสวรรค์   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองจางเจียเจีย้ ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลมุพืน้ท่ีมากกว่า 264 
ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพืน้ท่ีเป็นป่าไม้ จางเจียเจีย้ได้ถูก
ประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ 
ความโดดเด่นของท่ีนี ้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตัง้ตระหง่านกว่า 
3,000 ยอด และสงูกวา่ 200 เมตร นอกจากนีย้งัมีช่องแคบ ลําธาร สระนํา้ และนํา้ตกมากมาย รวมทัง้มี
ถํา้กว่า 40 ถํา้ ซึ่งทําให้สถานท่ีแห่งนี ้มีภูมิทศัน์ท่ีงดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 
จาก UNESCO โดยผา่นทางดว่นสายใหม่ 

    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   



หลงัอาหาร ออกเดินทางไปยงัเขาเทียนเห
มินซาน ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใต้ของอุทยานจาง
เจียเจีย้ ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเห
มินซานเดิมเป็นช่ือถํา้ ตัง้ช่ือมาตัง้แต่สมัย
สามก๊ก ภายหลงัใช้เรียกเป็นช่ือภูเขาด้วย ใน
ปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัไปทัว่โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว แตเ่ป็นท่ีวดัฝีมือของนกับินชัน้เยี่ยมในการบินลอดผ่าน
ช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี ้ยอดสงูสดุ 1,518 เมตร จากระดบันํา้ทะเล มีพืน้ท่ี 190 ตารางกิโลเมตร บน
ยอดเขายังเป็นพืน้ท่ีป่าดิบท่ีสมบูรณ์อย่างท่ีสุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนบัร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ.
2002-2005 การทอ่งเท่ียวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พฒันาพืน้ท่ีบางสว่น
ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  จากนัน้ผ่านชมถ า้
เทียนเหมิน หรือท่ีกันเรียกว่า ถ า้ประตูสวรรค์ 
ท่ีแห่งนีถื้อเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวยท่ีสดุของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ถํา้ประตสูวรรค์คือสว่น
ท่ีเป็นช่องโหวข่องภเูขาตัง้อยู่บริเวณยอดมีความ
สงูถึง 131.5 เมตร  กว้าง 57 เมตร และมีความ
ลกึ 60 เมตร  เม่ือมองจากด้านลา่งจะสามารถจินตนาการได้คล้ายกับประตูบานใหญ่ท่ีเปิดไปสูแ่ดน
สวรรค์   

 ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

      พัก张家界京武铂尔曼酒店 Pullman Zhangjiajie Hotel  
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ส่ี           (4)      อุทยานจางเจียเจีย้(กระเช้าขึน้-ลิฟท์แก้วลง)  – สวนจอมพลเฮ่อหลง – เทียนเสีย้ตีอ้ีเ้ฉียว  
                             -แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จาง
เจียเจีย้ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี 
ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาท่ีตัง้ตระหง่านกว่า 
3,000 ยอด รวมทัง้มี ลําธาร ถํา้ นํา้ตกมากมาย ทําให้สถานท่ี
แห่งนีไ้ด้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 นําท่าน น่ัง
กระเช้าไฟฟ้า สู ่เขาเทียนจ่ือซาน (เขาจักรพรรด์ิ) ชมทิวทศัน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสงูชันและป่า

http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm


หินรูปลกัษณะตา่ง ๆ นําทา่นเท่ียวชมทิวทศัน์ท่ี สวนจอมพลเฮ่
อหลง ซึง่ได้รับการจดัตัง้เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่ง
พรรคคอมมิวนิสต์ ซึง่มีถ่ินกําเนิดอยูใ่นบริเวณนี ้ จากจุดชมวิวนี ้
ทา่นสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลมุ
ไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พนัธ์ุ ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ 
สวนสวรรค์ สะพานอมตะ จากนัน้นําทา่นชม ภเูขาอวตาร ชมวิว
ของภูเขาซึ่งภาพยตร์ช่ือดงัเร่ืออวตาร ได้นํามาเป็นฉากในการ
ถ่ายทําทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อันสวยงามและนําท่าน
ชม เทียนเสีย้ตีอ้ีเ้ฉียว (สะพานใต้ฟา้อนัดบั 1) ซึง่มีทศันียภาพ
ท่ีสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  จากนัน้น าท่านลงเขาด้วย
ลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้ ท้าความเสียวด้วย
การเดินข้าม สะพานแก้ว ซึงมีโครงสร้างของสะพานทอดยาว 
430 เมตร ขึงระหว่างยอดเขาไปยงัอีกยอดเขาหนึ่ง สงูจากพืน้
300 เมตร นอกจากเห็นวิวด้านลา่งแล้ว ตวัสะพานยงัแกวงไกว
ไปตามแรงลมอีกด้วย ชมทศันียภาพอันสวยงามตลอดสองข้าง
ทาง และชมความงามของโตรกผา ผ่านชมนํา้ตก สะพานแก้ว
เป็นต้น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ชมโชว์พิเศษ โชว์ราชวงศ์ซ่ง โดยราชวงศ์ซง่เป็นหนึ่งใน
ราชวงศ์ซึง่ปกครองประเทศจีนอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 1503 
ถึง ปี พ.ศ. 1822 รัฐบาลซ่งเป็นรัฐบาลแรกในโลกท่ีใช้
เงินตราแบบกระดาษเจ้า ควงอิน้ ได้ช่ือว่า พระเจ้าซ่งไท่
จู่ ได้พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมขึน้มาใหม่ แต่กลบัตัด
ทอนอํานาจทางการทหารของแม่ทัพ เน่ืองจากความ
ระแวง กลวัจะยดึอํานาจ ทําให้การทหารอ่อนแอ อยา่งไรก็ดี ในราชวงศ์นี ้ศิลปกรรมและวฒันธรรมรุ่งเรือง
มาก การศึกษาของประชาชนดีขึน้ และเปาบุ้นจิน้ ก็ได้มาเกิดในยุคในสมัยของจักรพรรดิซ่งเหรินจง ซึ่ง
เป็นยคุท่ีฮ่องเต้อ่อนแอ อํานาจอยูใ่นมือพวกกงัฉิน ท่านตดัสินคดีอย่างยุติธรรมและเด็ดขาด ไม่เกรงหน้า
อินทร์หน้าพรหมใด ๆ จนเป็นท่ีเลือ่งลอืมาถึงปัจจุบนั 

  พัก 张家界京武铂尔曼酒店 Pullman Zhangjiajie Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 



 
 
 
 
 

วันที่ห้า           (5)      ล าธารจินเปียนซี – ระเบียงภาพเขียน 10 ลี(้รวมรถ แบตเตอร่ี)  
                              – ทะเลสาบเป่าเฟิง+ล่องเรือ – เมืองฉางซา 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเท่ียวชมล าธารจินเปียนซีหรือลําธารแส้ทองซึ่งเป็นลํา
ธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลาง
ภเูขาวงกตลาํธารจินเปียนซีมีนํา้ในลําธารมีสีเขียวใสปราศจาก
มลภาวะสอง ฝ่ัง นํา้จะมีภูเขาหิน รูปร่างสวยแปลกตาตัง้
ตระหง่านเรียงรายเป็นจํานวนมากเช่นผาแส้ม้าทองผาอรหนัต์
เมาเหล้าผาช่วยมารดาลอดสีท่วารฯลฯ 
 จากนัน้นําทา่นชม ระเบียงภาพเขียน 10 ลี ้ซึง่ตัง้อยู่ทางภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของ ซั่วเซียวี่  ซึ่ง เป็นเขตช่องแคบท่ีมี
ทศันียภาพท่ีงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหิน
ยกัษ์ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลกู อีกทัง้ยังมีลํา
ธารไหลตัดผ่านระเบียงภาพเขียน 10 ลีอี้กด้วย เสมือนเราได้
ลอ่งหนอยูก่ลางภาพวาดธรรมชาติท่ีงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านล่องเรือชม ทะเลสาบเป่าเฟิงหู มรดกโลกทาง
ธรรมชาติตัง้อยูใ่จกลางเขตทอ่งเท่ียวอู่หลงิหยวน
ของเมืองจางเจียเจีย้ห่างจากภูเขาเทียนจ่ือซาน 
8 กิโลเมตร ทะเลสาบเป่าเฟิงหูประกอบด้วยเขต
ทะเลสาปกับหมู่ บ้านยิงอัวจ้ายรวมถึงความ
สวยงามของธรรมชาติและความมีเสน่ของชาว
พืน้เมือง ทะเลสาปเป่าเฟิงหู นํา้ตกฉีเฟิงแห่ง
ทะเลสาบเป่าเฟิงห ูหมู่บ้านยิงอัวจ้าย อีเสีย้นเทียน(ฟ้าหนึ่งเส้น) ถือว่าเป็นสี่ยอดเยี่ยมของอุทยานอู่หลิง
หยวนและเป็นเขตท่องเท่ียวท่ีเดียวท่ีมีนํา้เป็นหลกัในเมืองจางเจียเจีย้ ทะเลสาปบนช่องเขาสงูท่ีหายาก
เนือ้ท่ีผิวนํา้รวม 30 เฮกตาร์ นํา้ลกึถึง 72 เมตรและมีความยาวถึง 2.5กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขานํา้ใส



เหมือนกระจกมองจากท่ีไกลยากท่ีจะแยกออกได้ว่านํา้อยู่ในภูเขาหรือภูเขาอยู่ในนํา้กันแน่ รอบๆ 
ทะเลสาบอุดมโดยป่าไม้ สตัว์ป่า นํา้ตกและถํา้พิสดาร  
ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบัเมืองฉางซา มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมยาวนาน กว่า 3,000 
ปี  ในปัจจุบนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พัก凯悦嘉轩大酒店 Hyatt Place ChangSha Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก             (6) เกาะส้ม - ฉางซา – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านชม เกาะส้ม  เป็นสวนสาธารณะกลางแม่นํา้ใจ
กลางนครฉางซา นําท่านนั่งรถแบตเตอร่ี ชมวิวชมหิน
แกะสลกัรูปหน้าของทา่นประธานเหมาเจอตงุสมยัเม่ืออาย ุ
35 ปี รูปปัน้ถกูแกะสลกัจากหินขนาดใหญ่สงูถึง 32 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน  

14.35 น      บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL935 

17.15 น.  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 



อัตราค่าบริการ    
   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 31,800.-บาท 4,800.-บาท 

 
ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัทําการ       บัตรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 



4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 
 
 

  
  
 


