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วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิฯ) - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น 

10.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 
ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอินรับบัตรโดยสาร เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล าที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบน
เครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 
60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที 
*หากต้องการเลือกท่ีนั่งมีค่าบริการเพ่ิมเติม โปรดแจ้งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่ต ่ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

12.35 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดย สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) 
เที่ยวบินที่ VZ3694 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารและน ้าดื่มบนเครื่อง 

16.00 น. เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง โปรดปรับเวลาเพื่อ
สะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านชม ตึก
มหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูด
นกัท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างข้ึนโดยน าเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้าง
จ าลองถ ้าประตูสวรรค์ บ้านยกพ้ืนโบราณที่เป็นบ้านพ้ืนเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้
กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วย
แสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Wulingyuan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง          เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง -  
                   ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 
กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
ภูเขาท่ีมีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคด
เคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า 
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เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน น าคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบน
ยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่การเดินบนพ้ืนกระจกใสของระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใส
เลียบหน้าผาได้ จากนั้นน าท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดย บันไดเลื่อนที่สร้างข้ึนโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูง
ถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมินซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก 
บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบก าลังขาของท่านโดยการเดิน
ลงบันได 999 ขั้น เพ่ือลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับ
เครื่องบิน 3 ล าบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไป
ทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นน าท่าน
นั่งรถบัสของอุทยานที่ขับโดยคนขับผู้ช านาญเส้นทางเป็นขึ้น ลงเขาเป็นพิเศษน าคณะลงเขาผ่าน เส้นทาง 99 โค้ง 
หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นกระเช้าเป็นจ านวนมาก ทางบริษัทฯ อาจท าการสลับ
โปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ ้าประตูสวรรค์ จากนั้นน าคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา 
เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงน าคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับการใช้
ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพ่ือหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไปในช่วงเทศกาล 
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** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีทาง 
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึ่งท าให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ 
ในส่วนที่เป็นกระเช้าขึ้น/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน (Foot Massage Shop) ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้า

ด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วย
วิธีธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้า
และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Wulingyuan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม         อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - สวนจอมพล
เฮ่อ  หลง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยานน าท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดย ลิฟท์แก้ว

ไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สร้างขึ้นเทียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์
แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสน
ประทับใจ ของจางเจียเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อน
ผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค ้าฟ้า จากนั้นน าท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้
เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในจางเจียเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา 
ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง “ อวตาร ” ได้น าวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง
ดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม 
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กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ 

นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพ
ญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวน
แห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการน าท่านลงเขาโดยลิฟท์แก้ว หรือกระเช้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินควร จากนั้นน าท่าน ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก หยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยม
กันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกับการใส่หยก
เป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้าง
สมดุลให้เกิดข้ึนได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง น าท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม ให้ทา่นได้เลือกชม เลือกซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจีนอันสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Zhangjiajie Days Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 OPTION TOUR : การแสดงชุด จิ้งจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการ

แสดงกลางแจ้งที่จะจัดแสดงได้เฉพาะบางฤดูกาลและในวันที่ไม่มีฝนเท่านั้น ด้วยเหตุปัจจัยนี้จึงไม่สามารถบรรจุการ
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แสดงชุดนี้อยู่ในโปรแกรมทัวร์เนื่องจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง ส าหรับลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดง
ชุดดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์กับไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์เพื่อท าการจองที่นั่ง โดยอัตราค่าเข้าชม
ส าหรับที่นั่งทั่วไป 400 หยวนต่อท่าน รายการชมการแสดงนี้เป็นโปรแกรมเสริมที่ลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก 
การจะเข้าชมหรือไม่เข้าชมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกทัวร์เสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด 

วันที่สี่               เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดนิ 
-  
                        สนามบินจางเจียเจี้ย - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็นโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่โปรแกรมเที่ยวสะพานกระจกที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดใน
โลก สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานพื้นกระจกใส
ที่มีความสูงจากพ้ืน 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ 
โดย  Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพ่ือเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ส าหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย  

  อัตราค่าบริการส าหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,000 บาท 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสะพาน ประมาณ 4 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ 
  ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ ส่ง และค่าน าเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น  
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมือง จางเจียเจี้ย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง สถานที่จัดแสดงผลงาน

ทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและ
เติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลป์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุ
ทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า น ามาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง จนท่าน
กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปัจจุบัน จากนั้นน าท่านซื้อของฝากก่อนกลับ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่าน
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ได้เลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหายตามอัธยาศัย

 
  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
17.00 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ 

(Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3695 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและน ้า
ดื่มบนเครื่อง 

20.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
*********************************************** 
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อัตราค่าบริการ 

บินตรง จางเจียเจี้ย ดินแดนสวรรค์หุบเขาพันยอดสูงเสียดฟ้า 4 วัน 3 คืน-VZ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

 

เดินทางเดือน เมษายน 2566 

28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 20,990.- 5,900.- 

เดินทางเดือน พฤษภาคม 2566 

05 - 08 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

12 - 15 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

19 - 22 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

26 - 29 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

เดินทางเดือน มิถุนายน 2566 

02 - 05 มิถุนายน 2566 20,990.- 4,900.- 

09 - 12 มิถุนายน 2566 18,990.- 4,900.- 

16 - 19 มิถุนายน 2566 18,990.- 4,900.- 

23 - 26 มิถุนายน 2566 18,990.- 4,900.- 

 

** หมายเหตุ เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก / Infant (ทารก) เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ท่าน 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ 
• ค่าน ้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน 
• ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 
• ค่ารถน าเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าท่ีพักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมค่าพักห้อง

เดี่ยว *หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
• ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทาง 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

🗶 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival 1,200 บาท ต่อท่าน 
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทาง
ครั้งอ่ืนๆ ได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าท่ีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ 
และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าท่ีมีวีซ่าจีนแล้ว ** 

🗶  ค่าท าหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เก่ียวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว 

🗶 ค่าภาษีน ้ามันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพ่ิมเติม 

🗶 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง 

🗶          ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 
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🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
นอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ 

🗶 ค่าอาหารพิเศษสั่งเพ่ิมเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ 

🗶 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุด
งาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

🗶 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันท าการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง 
เพ่ือยันการจองที่นั่ง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
2.  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
3.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการ
ให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
*** เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ *** 

• แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ได้แก่ ค่ามัดจ ารถบัส, ค่ามัดจ า
โรงแรมที่พัก, ค่ามัดจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

• แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ได้แก่ ค่ามัดจ ารถบัส, ค่ามัดจ า
โรงแรมที่พัก, ค่ามัดจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

• แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจ านวน  

• **ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น** 
เงื่อนไขการให้บริการ 
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช าระเงิน
ค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาท้ังหมดนี้แล้ว 

2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่า 30 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น หากมี
จ านวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง 

3. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทาง ขั้นต ่า 30 ท่าน รวมในคณะตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากมี
จ านวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง 

● กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 2,000 บาท 

● กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,500 บาท 

● กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,000 บาท 

•  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาล า ทางบริษัทจะท าการ
ออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจ านวนขั้นต ่า 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และก าหนดการเดินทางได้ 
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินก าหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบิน เวลาก าหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อก าหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถน าเที่ยวตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ, จ านวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็นส าคญั 

• ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได้ 

• ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้ 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 
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• เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

• ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจาก
ผู้เดินทาง 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบัติเหตุต่าง ๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

• ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้
เดินทาง (ถ้ามี)  

• กรณีท่ีผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆ ทั้งสิ้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
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• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ท่าน
ออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 
** ผู้ซื้อควรศึกษา ท าความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถ่ีถ้วน ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง **  

 


