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บนิตรงจางเจยีเจีย้  4 วนั 3 คนื “เขา้รา้นชอ้ปป้ิง”  

  

 

 

ไฮไลทโ์ปรแกรม 

 บนิตรงจากกรงุเทพสู ่อทุยานจางเจยีเจีย้ ไมเ่สยีเวลาน ัง่รถจากฉางซาไปอทุยาน  

 เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ของอทุยานจางเจยีเจีย้ เขาถ า้ประตสูวรรค ์  

 เทีย่วครบกวา่ จา่ยคุม้กวา่ ประหยดัท ัง้คา่ใชจ้า่ยและเวลาเดนิทาง 

 ใชเ้วลาเต็มทีก่บัการเทีย่วชม ถา่ยภาพ ไมเ่รง่รบีแบบชะโงกทวัร ์

 โปรง่ใสนา่เชือ่ถอื ไมม่คีา่ใชจ้า่ยซอ่นเรน้  
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีเ้ป็นอตัราคา่บรกิารพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นจากการทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ของเมอืง

จางเจยีเจีย้ ภายใตเ้งือ่นไขทีต่อ้งบรรจโุปรแกรมเขา้ชมรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงจางเจยีเจีย้ เชน่รา้นผา้ไหม รา้นหยก 

รา้นใบชา และ รา้นสมนุไพรจนี  ไวใ้นโปรแกรมทอ่งเทีย่วจางเจยีเจีย้ โดยรา้นคา้ตา่ง ๆ อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของ

หอการคา้และการทอ่งเทีย่วจางเจยีเจีย้มวีตัถปุระสงคใ์นการประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้และสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถิน่ ซึง่การ

แวะชมรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงแตล่ะที ่อาจใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ี– 60 นาท ี ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

***ลกูคา้ไมย่อมเขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามโปรแกรม แลนดจ์นีปรบัเงนิทา่นละ 2,000 หยวน 

 

      

 

วนัแรก    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– เมอืงจางเจยีเจีย้ – ตกึมหศัจรรย ์72 ช ัน้ 

 

10.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตหูมายเลข 

4  เคานเ์ตอร ์เชค็อนิ เกาะ E สายการบนิ  THAI VIETJET  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

12.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตา้หยง เมอืงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ THAI VIETJET    เทีย่วบนิที ่

VZ3694 (เทีย่วบนิใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมงเศษ) 

16.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิตา้หยง เมอืงจางเจยีเจีย้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าคณะ

เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

หลังอาหารเชา้น าทา่นชม ตกีมหศัจรรย ์ 72 ช ัน้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้ （张家界七十二奇楼）  

แลนดม์ารค์ใหมล่า่สดุของเมอืงจางเจยีเจีย้ทีเ่ป็นเสมอืนแมเ่หล็กดงึดดูนักทอ่งเทีย่วและผูม้าเยอืน แหลง่

ทอ่งเทีย่วทีก่ลายเป็นแลนดม์ารค์แหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้โดยน าเอาจดุเดน่ของเมอืงจางเจยีเจีย้ มารวมกนั 

โดยมอีาคารสงูทีส่รา้งจ าลองถ ้าประตสูวรรค ์บา้นยกพืน้โบราณทีเ่ป็นบา้นพืน้เมอืงของชาวถูเ่จยี 

นอกจากนีท้ีน่ีย้งัถกูออกแบบใหก้ลายเป็นแหลง่รวมของ รสีอรต์ โฮมสเตย ์รา้นอาหาร แผงสตรทีฟู้ด ผับ
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บาร ์รา้นขายของทีร่ะลกึ ทีต่กแตง่ดว้ยแสงสสีดุอลังการ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงจางเจยีเจีย้ เหมาะแก่

นักทอ่งเทีย่ว ทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ถา่ยภาพ เชค็อนิ และนัดสงัสรรค ์หรอืทานอาหารของคูรั่ก...... 

 

เมือ่ควรแกเ่วลา น าทา่นกลบัโรงแรมทีพ่ัก   

พักที ่ DAYS  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ในเมอืงจางเจยีเจีย้  

 

 

 

วนัทีส่อง  เมอืงจางเจยีเจีย้ – กระเชา้ลอยฟ้าขึน้เขาเทยีนเหมนิซาน –ระเบยีงกระจก-บนัไดเลือ่นทะลเุขา- 

                        ถนน  99 โคง้ – ศนูยแ์พทยจ์นีโบราณ – ศนูยจ์ าหนา่ยผลติภณัฑห์ยก      

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารน าทา่นขึน้  พชิติยอดเขาเทยีนเหมนิซาน （天门山）  

ขึน้กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก (กระเชา้มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร)  อยูส่งูเหนอืระดบัน ้าทะเล 1,518 

เมตร ขณะทีน่ั่งกระเชา้ขึน้เขาสามารถชืน่ชมทศันยีภาพทีส่วยงามของภเูขาทีม่คีวามอลังการแหง่นี้ 

สามารถมองเห็นประตสูวรรคซ์ ึง่เป็นโพรงหนิขนาดใหญบ่นยอดเขา มองเห็นความคดเคีย้วของ เสน้ทาง 

99 โคง้ และภเูขาสงูใหญม่ากมายทีต่ัง้ตระหงา่นเสยีดฟ้า  

 

เมือ่ถงึยอดเขาเทยีนเหมนิซาน น าคณะเดนิตามเสน้ทางชมววิเลยีบภเูขาและหนา้ผา ชมทศันยีภาพจาก

มมุสงูบนยอดเขา  อกีทัง้ไดส้มัผัสการเดนิบนพืน้กระจกใสของ ระเบยีงกระจกใสเลยีบหนา้ผา เพือ่วดั

ความกลา้ของทา่น ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีไ่มต่อ้งการเผชญิกบัความหวาดเสยีว สามารถน่ังรอบรเิวณ

ทางออกอกีดา้นของ ระเบยีงกระจกใสเลยีบหนา้ผา （玻璃栈道） ...  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่โพรงประตสูวรรค ์（天门洞） โดย บนัไดเลือ่นทีส่รา้งขึน้โดยการเจาะทะลภุเูขา 

（穿山手扶梯） 

มคีวามสงูถงึ 7 ขัน้ เป็นสิง่อ านวยความสะดวกใหมล่า่สดุของ เขาเทยีนเหมนิ  ซึง่หาดไูดย้ากตามแหลง่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ทัว่โลก บรเิวณนี ้ทา่นจะไดถ้า่ยภาพ ประตสูวรรค ์อยา่งใกลช้ดิ  
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จากนัน้ทา่นสามารถทดสอบก าลังขาของทา่นโดยการเดนิลงบนัได 999 ขัน้ เพือ่ลงมายงัลานจอดรถและ

ทีอ่ยูด่า้นลา่งของประตสูวรรค ์ในปี 1990 มนัีกบนิชาวรัสเซยีขบัเครือ่งบนิ 3 ล าบนิลอดผา่นชอ่งโพรงหนิ

ประตสูวรรคแ์หง่นีพ้รอ้มกนั ภาพประวตัศิาสตรน์ีถ้กูบันทกึและเผยแพรไ่ปทัว่โลก ภเูขาเทยีนเหมนิซาน

จงึเป็นทีรู่จั้กของนักผจญภยัทั่วโลกทีอ่ยากเดนิทางมาสมัผัสดว้ยตวัเอง...... 

 

จากนัน้น าทา่นน่ังรถบสัของอทุยานทีข่บัโดยคนขบัผูช้ านาญเสน้ทางเป็นขึน้ ลงเขาเป็นพเิศษน าคณะลง

เขาผา่น เสน้ทาง 99 โคง้ （天门山 99 弯） ทีห่วาดเสยีวและเรา้ใจ..... 

 

หลังลงจากเขาเทยีนเหมนิซาน น าทา่นสูภ่ตัตาคาร  

  

**หมายเหต ุ: ในฤดทูอ่งเทยีวทีม่จี านวนนกัทอ่งเทีย่วตอ่แถวขึน้กระเชา้เป็นจ านวนมาก ทาง

บรษิทัฯ อาจท าการสลบัโปรแกรมใหค้ณะน ัง่รถอทุยานขึน้ไปยงับรเิวณถ า้ประตสูวรรค ์จากน ัน้

น าคณะขึน้ยอดเขาผา่นบนัไดเลือ่นทะลภุเูขา เมือ่เสร็จจากการเทีย่วชมบนยอดเขาแลว้จงึน า

คณะลงจากยอดเขาโดยกระเชา้ลอยฟ้า ซึง่เป็นการสลบัการใชย้านพาหนะในการขึน้/ลงเขา 

เพือ่หลกีเลีย่งการรอควิทีน่านเกนิไปในชว่งเทศกาล*******************   

** บนัไดเลือ่นทะลภุเูขาและถนน 99 โคง้จะปิดใหบ้รกิารในชว่งเดอืนธนัวาคม - เดอืน

กมุภาพนัธ ์ของทกุปีทาง ดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั เนือ่งจากเป็นชว่งทีม่หีมิะปกคลมุใน

จดุ และเสน้ทางซึง่ท าใหไ้มส่ามารถใชส้ญัจรได ้ในสว่นทีเ่ป็นกระเชา้ขึน้/ลงเขายงัคงเปิด

ใหบ้รกิารตามปกตใินฤดหูนาว********   

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานหวูห่ลงิหยวน （武陵源）  

 

น าทา่นชม ศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนจนี  

พรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ฟร ีมกีารบรรยายสรรพคณุของสมนุไพรจนี อาท ิบวัหมิะ และสมนุไพรจนีขึน้

ชือ่อืน่ ๆ ....... 

 

จากนัน้น าทา่นชม ศนูยจ์ าหนา่ยผลติภณัฑห์ยก  

อาท ิเครือ่งประดบัจ าพวก ก าไลขอ้มอืหยก แหวนหยก สรอ้ยคอหยก รวมทัง้เครือ่ง     ใชท้ีท่ าจากหยก 

อาท ิหมอกรองคอหยก ทีร่องเกา้อีท้ีท่ าจากหยก ฯลฯ  ........ 

 

เมือ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นไปรับประทานอาหารและเขา้ทีพ่ัก 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

พักที ่โรงแรม WULINGYUAN  HOTEL ระดับ 4 ดาวทอ้งถิน่หรอืเทยีบเทา่ใน อทุยานหวูห่ลงิหยวน    

 

   

 

วนัทีส่าม       ภเูขาจกัรพรรดิ ์(เขาอวตาร)–สะพานหนึง่ในใตห้ลา้–ศนูยผ์ลติภณัฑผ์า้ไหม –ศนูยผ์ลติภณัฑ์

ยางพารา 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารเชา้น าทา่นเขา้สูอ่ทุยานแหง่ชาตจิางเจยีเจีย้  

 

จากนัน้น่ังรถบสัของเขตอทุยานไปยงัสถานีกระเชา้ เพือ่โดยสารกระเชา้ลอยฟ้า กระเชา้หยางเจยีเจีย้ 

（杨家界缆车）ขึน้สู ่เขาอวตาร  หรอื เขาเทยีนจือ่ซาน （天子山） 

ตืน่ตาตืน่ใจกบัทัศนยีภาพบนเขาเทยีนจือ่ซาน บนความสงูถงึ 1,250 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล อาท ิยอด

เขาฮาลลียูา （哈利路亚山） ภเูขาลอยฟ้าโดง่ดังทีเ่ป็นฉากถา่ยท าภาพยนตเ์รือ่งอวตาร  

 

ชม  เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว สะพานหนึง่ในใตห้ลา้ (สะพานใตฟ้้าอบัดับ 1) （天下第一桥） 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

หลังอาหารน าทา่นชม ศนูยจ์ าหนา่ยผลติภณัฑผ์า้ไหม  

หนึง่ในสนิคา้สง่ออกทีข่ ึน้ชือ่ของจนีตัง้แตอ่ดตีจนกระทัง่ปัจจบุนั ชมการสาธติกระบวนการทอไหม และ

เลอืกชมผลติภณัฑผ์า้ไหม อาท ิชดุผา้หม่ ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน และเสือ้ผา้ทีท่ าจากผา้ไหม....... 
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จากนัน้น าทา่นชม ศนูยจ์ าหนา่ยผลติภณัฑท์ีท่ าจากยางพารา  

โดยใชว้ตัถดุบิทีน่ าเขา้จากประเทศไทย ผา่นกระบวนการแปรรปูดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่ท าใหไ้ด ้

ผลติภณัฑค์ณุภาพทีเ่หมาะแกก่ารใชใ้นยคุปัจจบุนั อาท ิหมอนยางพารา ทีน่อนยางพารา ฯลฯ ..... 

 

น าทา่นสูภ่ตัตาคารและกลบัเขา้ทีพ่กั 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

พักที ่ WULINGYUAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ในอทุยานหวูห่ลงิหยวน 

 

     

 

วนัทีส่ ี ่ เลอืกซือ้โปรแกรมทวัรเ์สรมิสะพานกระจก-หอศลิปะภาพเขยีนจวนิเซงิ - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยในโรงแรมทีพั่ก หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิซึง่เป็น

โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นรายการทอ่งเทีย่ว ไดแ้กโ่ปรแกรมเทีย่วสะพานกระจกทีถ่กูสรา้ง

ครอ่มหบุเขาทีส่งูทีส่ดุในโลก สะพานกระจกจางเจยีเจีย้ （张家界大峡谷玻璃桥）  

ในเขตอทุยานแกรนดแ์คนยอ้น ทา้ทายทา่นดว้ยการเดนิผา่น สะพานพืน้กระจกใสทีม่คีวามสงูจากพืน้ 

980 ฟตุ โดยมคีวามยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานทีน่่าหวาดเสยีวแหง่นีอ้อกแบบ โดย  Haim  

Dotan วศิวกรชาวอสิราเอล โดยตอ้งการสรา้งสะพานกระจกเพือ่เชือ่มยอดเขาสองยอดเขา้ไวด้ว้ยกนั 

สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วไดค้ราวละ 800 คนพรอ้มกนั สะพานนีเ้ป็นอกีหนึง่ไฮไลทส์ าหรับผูม้าเยอืน

จางเจยีเจีย้   

  อตัราคา่บรกิารส าหรบัโปรแกรมเสรมิสะพานกระจก ทา่นละ 2,000 บาท 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเทีย่วชมสะพาน ประมาณ 4 ช ัว่โมง รวมเวลาเดนิทางไป กลบั 

  คา่บรกิารรวม คา่บตัรเขา้ชมสะพาน คา่รถรบั สง่ และคา่น าเทีย่วของไกดท์อ้งถิน่   

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง จางเจยีเจีย้ น าชม พพิธิภณัฑภ์าพเขยีนหนิทราย จวนิเซงิ （

军生画院） 

สถานทีจั่ดแสดงผลงานทางศลิปะทอ้งถิน่ยอดเยีย่ม ทีส่รา้งชือ่เสยีงใหเ้มอืงจางเจยีเจีย้ โดยศลิปินหนุ่ม

นาม หลี ่จวนิ เซงิ ผูซ้ ึง่เกดิและเตบิโตในเมอืงนี ้ทา่นไดส้รา้งผลงานทางศลิปซึง่สว่นใหญเ่ป็นภาพเขยีน

ทัศนยีภาพในอทุยานจางเจยีเจีย้ โดยใชว้ัสดทุางธรรมชาต ิเชน่ หนิส ีกรวด ทราย กิง่ไม ้ใบไม ้ตน้หญา้ 

น ามารอ้ยเรยีงเป็นภาพสทีีม่มีติสิมจรงิ จนทา่นกลายเป็นศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงระดับชาตใินปัจจบุนั... 

 

จากนัน้น าทา่นซือ้ของฝากกอ่นกลบั ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึแกค่น

ทางบา้นหรอืญาตมิติรสหายตามอธัย 

 

15.00 น. น าคณะเดนิทางไปสนามบนิจางเจยีเจีย้ ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่ง 

17.00 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ VIETJET AIR  เทีย่วบนิที ่ VZ3695 

20.00 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************* 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น ราคา 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) หอ้งพกัเดีย่ว 

14 – 17 เมษายน 2566  19,999.-  19,999 3,500 

21 – 24 เมษายน 2566  19,999.-  19,999 3,500 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ( หอ้งพักได ้2 ทา่น ในกรณีทีเ่ดนิทางดว้ยกนั 3 ทา่น ทางโรงแรมจัดหอ้งพักให ้

ทา่นแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้า่น 1 เตยีง ) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ายการทวัรร์ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ายการทวัรร์ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ายการระบ ุ

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมูค่ณะ หรอื Group Visa on arrival  

** วซีา่แบบหมูค่ณะ ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการ

เดนิทางครัง้อืน่ๆได ้ กรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี ลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถหกัคนื
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คา่วซีา่ได ้และทางบรษัิทไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีแลว้ ทกุกรณี**  กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้ กรณุา

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

8. กระเป๋าเดนิทางน า้หนกัตามทีส่ายการบนิก าหนด ทา่นละ 20 กโิลกรมั  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเฉพาะสว่นทีเ่กนิจาก 20 กโิลกรัมตามทีส่ายการบนิก าหนด 

4. คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการทัวรร์ะบ ุเชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่เชา่พอก

เกต็ไวไฟ ฯลฯ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

8. . คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์1,000 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ างวดแรก ทา่นละ 1,000.- บาท ขึน้อยูก่บัโปรแกรมทัวรท์ีท่า่นเลอืกจอง 

หากทา่นยกเลกิหลังการช าระคา่มดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่มดัจ าใหท้า่นในทกุกรณี แตท่า่นสามารถหาผู ้

เดนิทางใหมม่าใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ     

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 20 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นยกเลกิหลังการช าระคา่ทัวรท์ัง้

หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหท้า่นในทกุกรณี แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่า

ใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่ เชน่ คา่วซีา่ส าหรับผูท้ีม่าแทนทา่น และคา่เปลีย่นชือ่ทีต่อ้งจา่ยใหก้บัสา

การบนิ  

3. เมือ่ทา่นเลอืกวันเดนิทาง และไดว้างเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทา่นไมส่ามรถเลือ่นการเดนิทางได ้หรอืเปลีย่น

โปรแกรมทัวรไ์ด ้การเลือ่นหรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ทา่กบัการยกเลกิทวัร ์ซึง่ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัร ์

หรอืเงนิมดัจ าทัวรใ์หท้า่นได ้       

 

หมายเหต ุเพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยงัผลใหผู้เ้ดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตาม

ก าหนดได ้ กรณุาสง่หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์เขา้ ออก

ประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้า่นทีส่นามบนิในวันเดนทาง  ส าหรับทา่นผูเ้ดนิทางทีถ่อื

หนังสอืเดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรณุาตรวจเชค็อกีครัง้กอ่นเดนิทางไปสนามบนิ วา่ไมห่ยบิผดิเลม่ ไม่
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หมดอาย ุและไมช่ ารดุ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นมปัีญหาดังกลา่วจนท าใหท้า่นเดนิทาง

ไมไ่ด ้  

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการทัวรน์ีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดรั้บการยนืยนัทีน่ั่งจากสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

7. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ บรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆมาทดแทน โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่จากทา่น  เฉพาะกรณีทีท่า่นไมส่ามารถไปเขา้ชมรา้นจ าหน่าย

สนิคา้พืน้เมอืงตามโปรแกรมทัวร ์เชน่ รา้นบวัหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไขม่กุ ตามนโยบายสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถิน่ขององคก์ารทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่  เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหลา่นีจ้ะไดรั้บการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นจากองคก์ารทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่  ซึง่มผีลท าใหค้า่ทวัรท์ีท่า่นจา่ยถกูลง  ดังนัน้หากทา่นไมเ่ขา้ชมรา้นใด

รา้นหนึง่ หรอืทัง้หมดยอ่มสง่ผลใหค้า่ทวัรแ์พงขึน้เนือ่งทางทวัรไ์มไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   

ซึง่ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่จากทา่น    

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งซือ้ตั๋วโดยสารรถทวัร ์หรอืเครือ่งบนิภายในประเทศลว่งหนา้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ 

พรอ้มขอค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม ่มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


