
 

 

รหัสทัวร ZET1901371 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจ่ือซาน เฟم�งหวง 
6 วัน 5 คืน (WE) 
สะพานสายรุง   ลองเรือแมน้ําถัวเจียง   เมืองโบราณเฟم�งหวง   ถํ้าประตูสวรรค 
ลําธารแสมาทอง   เขาเทียนจื่อซาน   สวนจอมพลเฮอหลง 
สะพานเทียนเสี้ยต้ีอ้ีเฉียว   แกรนดแคนยอนแหงจางเจียเจี้ย 
พิพิธภัณฑภาพวาดทราย   ยอดเขาเทียนเหมินซาน 
ระเบียงแกวหรือทางเดินกระจก   ถนนคนเดินหวงซิงลู และซีปูเจี่ย 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเตอ 
13.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 

9 เคานเตอร D สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ 
และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่ น่ังบน
เครื่องบิน 

16.05 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินฉางซา โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) เที่ยวบินที่ 
WE616 (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง) (พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง) 

20.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�า
สัมภาระพรอมออกเดินทางสู เมืองฉางเตอ (Changde)  

คํ่า บริการอาหารคํ่า พิเศษ!! เสริฟทุกทานดวยเมนู KFC Set Box (1) 
นําทานเขาสูที่พัก... Four Seasons Golden Sun Hotel ระดับ 5 ดาว หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่สอง เมืองเฟم�งหวง - สะพานสายรุง - ลองเรือตามลํานํ้าถัวเจียง – 
  เมืองโบราญเฟم�งหวง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
 นําทานเดินทางสู เมืองเฟم�งหวง (Fenghuang) เปนเมืองที่ขึ้นอยูกับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูริมแมน้ํา
ถัวเจียง ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดานชองแคบภูเขาที่เดนตระหงานมียอดเขา
ติดตอกันเปนแนว เมืองโบราณเฟم�งหวง หรือที่ถูกเรียกในอีกช่ือ เมืองหงส เปน
เมืองโบราณที่สรางในราชวงศถัง ซึ่งเปนเมืองที่กอขึ้นดวยหิน จุดเดนคือกําแพง
โบราณ ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิง
หลายรอยแหง 

 



 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีทองถิน่ (3) 
 นําทานชม สะพานสายรุง (Rainbow bridge) สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุม

เหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลาย
รอยปกอนที่จะเดินถึงสะพานนั้นทานจะไดเห็นจุดเดนของเฟم�งหวง คือบานที่ยก
พ้ืนสูงเรียงรายเปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและ
ชาวตางประเทศ 

 



 

 

จาก น้ั น นํ าท าน  ล อ ง เรื อ แม นํ้ า ถั ว เจี ย ง  (Tuojiang River Cruise) ช ม
บรรยากาศของสองฝم�งแมนํ้าถัวเจียง ถือวาเปนไฮไลทในการเที่ยวชมภายใน
เมืองโบราณเฟم�งหวง ชมบานเรือนสองฟากฝم�งแมนํ้า สะพานโบราณ เจดียวั่น
หมิง หอตั๋วชุย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนที่มีลักษณะการกอสรางแบบจีน
โบราณสรางในสมัยราชวงศหมิงและชิง ระหวางทางจะมีชาวบานซึ่งเปนชนเผา
ดั้งเดิมของที่น่ีเรียกวาชนเผาถูเจียง เอาเรือออกมาลอยลําคอยรองเพลงตอนรับ
นักทองเทีย่วเพิ่มสีสันระหวางการลองเรือใหสนุกสนานมากยิ่งขึน้ 
 

 
 

ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือ อันเน่ืองมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพ
อากาศ หรือเหตุผลอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม

โดย นําทานชมบานตระกูลหยาง และ ชมพิพิธภัณฑเมืองโบราณเฟم�งหวงแทน 
 

นําทานชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณเฟم�งหวง (Fenghuang Ancient Town) 
ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง โดยภูมิประเทศเปนภูเขา และมีทุงนาลอมรอบ ซึ่ง
ตัวเมืองตั้งอยูบริเวณเชิงเขา มีแมนํ้าถัวเจียงไหลผาน มีสะพานหงเฉียวเปนทาง
เช่ือม มีถนนที่ปูดวยหินขาว และมีกําแพงโบราณตั้งอยูริมนํ้า หากทานใดที่ไดมา



 

 

เยือนจะเหมือนเปนประตูเขาสูเมืองจีนโบราณในสมัยกอน พรอมกับทุกทานจะได
สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณเฟم�งหวง นําทุกทานเพลิดเพลินไปกับแสงสียาม
เย็น ที่บรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดับไปดวยไฟและโคมไฟตางๆภายใน
เมืองโบราณแหงนี้ นอกจากนี้ทุกทานยังสามารถชอปปم�งของพ้ืนเมือง อาหารพื
นเมือง หรือขนมพ้ืนเมืองตางๆมากมาย 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Fenghuang Guobin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองจางเจียเจี้ย – ลําธารแสมาทอง - รานนวดฝ�าเทาสมุนไพรจีน –  
  นั่งกระเชาขึ้นเขาเทียนจ่ือซาน สวนจอมพลเฮอหลง –  
  สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟทแกวไป�หลง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู เขตอูหลิงหยวน (Wulingyuan) คือชื่อเรียกบริเวณอนุรักษทาง
ธรรมชาติของจีนหลายๆแหลงรวมกันที่มีทั้ งความงดงามทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร จนไดรับประกาศใหเปนมรดกโลก ตั้งอยูในเขตเมืองจางเจียเจี้ย 
มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเสียงในเรื่องเปนแหลงที่มีเสา
หินควอรตไซตกวา 3,100 ตน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูปم�งยางเกาหลี (6) 
นําทานชม ลําธารแสมาทอง หรือ จินเปยนซี เปนลําธารที่ไหลวนไปตามชองเขา
และชะงอนผาสูงชันเขาไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ตั้งอยู
ทางดานตะวันออกของอุทยานแหงชาติจางเจียเจี้ย โดยลําธารแหงน้ีจะไปบรรจบ
รวมกับแมน้ําหลีของมณฑลหูหนาน เมื่อเขาสูเขตของลําธารทานสามารถสัมผัสได
ถึงความเย็นสบายและรมรื่นของตนไมและลําธาร สองขางทางมีเทือกเขาที่สวยงาม
และแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวตางๆนานา เชน ผาแสมาทอง อรหันตเมาเหลา ผา
เขาชวยมารดา น้ําลอดสี่ทวาร และหนาผาตางๆ เหมือนวิวของลําธารมีมนตสะกด
ใหทานหลงเขาไปอยูในเทพนิยายคลายรอนและความออนลาไดเปนอยางดี จากน้ัน
นําทานแวะ รานนวดฝ�าเทาสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา และแชเทาดวย
ยาสมุนไพรจีนโบราณ ซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลให
การไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนําทกุทานน่ังกระเชาขึ้นสู เขาเทียน
จื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาน้ันใชระยะเวลา
ประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชาแตละตูสามารถน่ังได  8 ทาน โดยระหวางที่น่ังกระเชา
น้ันทานสามารถชมทิวทัศนที่อยูเบื้องลาง ทานจะไดพบกับแทงภูเขาหินรูปทรง
ประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปดวยพืชนานาชนิด  เมื่อกระเชาขึ้นถึงยอดเขา
แลวทานจะไดชมความงามของทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ ทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับ
ยอดเขาสูงชัน ลําหวยลึก และป�าหินหินยักษในรูปลักษณะตางๆมากมาย เขาเทียน



 

 

จื่อซานแหงน้ียังเปนที่ถายทําภาพยนตรชื่อดังหลายตอหลายเรื่องโดยภาพยนตรของ
ฮอลลีวูดชื่อดังที่คนไทยเรารูจักกันก็คือ คือ ภาพยนตรเรื่องอวตาร(AVATAR) 
น่ันเอง 

 
 

นําทานสู สวนจอมพลเฮอหลง ซึ่งเปนจุดหน่ึงที่ผูมาเยือนภูเขาอวตารตองแวะมา
ถายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูปปم�นของจอมพลเฮอหลง ซึ่งเปนหน่ึงในสิบจอมพล
รุนแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ�นผูรุกราน และกองทัพของ
เจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเปนอนุสรณภายใน
สวนแหงน้ี ทางดานทิศใตของสวนแหงน้ียังเปนจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและ
หินแปลกนับไมถวน เชน เขาพูกัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค เขานางฟ�าโปรย
ดอกไม ฯลฯ จากน้ันนําทานชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือที่บางคนเรียกวา
สะพานหน่ึงในใตหลา บางก็เรียกวาสะพานใตฟ�าอันดับ1 มีทิวทัศนที่สวยงาม ซึ่ง
ถือเปดจุดทองเที่ยวสําคัญที่หน่ึงบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเปนที่ถายทําภาพยนตร
หลายเร่ือง หลังจากน้ันนําทานลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟท
แกวแหงแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ถูกสรางขึ้นตั้งแตป 2002 (พ.ศ. 



 

 

2545) ดวยงบประมาณกวา 180 ลานหยวน หรือราว 975 ลานบาท ซึ่งถูก
บันทึกลงใน Guinness World Records วาเปนลิฟตภายนอกอาคารที่มีความ
สูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก (หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท และ กระเชา 
อยางละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดยไกดทองถื่นจะแจงใหทราบ ใน
กรณีที่กระเชาหรือลิฟทปดซอมบํารุงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา)  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 
นําทานเขาสูที่พัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ แกรนดแคนยอน - สะพานแกว (ราคาทัวรน้ีรวมตั๋วคาเขาสะพานแกว ไป-กลับ) 

- รานหยก - พิพิธภัณฑภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจ่ีย   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตก เปนหน่ึง
ในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่สุด มีชื่อเสียงทางดานทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณของตนเอง แหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย
เปนประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 
นําทานเดินทางสู แกรนดแคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) 
แหงจางเจียเจี้ย เปนจุดที่ตั้งของสะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเปนสถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจี้ย นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ 
สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวม
คาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจ้ีย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพ้ืนดิน
กวา 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นัก
ออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกวแหงน้ีทําหนาทีเ่ปนทางเชื่อมสอง
หนาผาเขาดวยกัน นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอยางบันจี๊จั้มและซิบไลนให
ทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู รานหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย ตามความเชื่อของ
คนจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใสเครื่องประดับ
จําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใสกําไลหยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวยใหมี
ความเจริญกาวหนา และความเจรญิรุงเรือง  อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลใหเกิดขึ้นไดทั้ง
รางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรง ระหวางทาง นํา
ทานเขาชม พิพิธภัณฑภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวิน
เซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะ
แบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน 
กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่
รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เล่ืองลือไป
ทั่วโลก  



 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขต

อุทยานอูหลิงเหยียนเปนถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถิ่น เปนแหลงสินคา
พ้ืนเมืองเพ่ือใหคนทองถิ่นมีรายไดจากการขายสินคาตางๆ จําหนายสินคาที่
ระลึก และสินคาเสื้อผาของพ้ืนเมืองตางๆ ในราคาถูก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูอาหารไทย (10) 
นําทานเขาสูที่พัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วนัที่หา รานผลิตภัณฑยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวรนี้รวมคากระเชา

ไฟฟ�า ขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแกว หรอื ทางเดินกระจก –  
  ถํ้าประตูสวรรค 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (11) 
 นําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอน

เพื่อสุขภาพชนิดตางๆ นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ้นสู ยอดเขาเทียนเหมินซาน 
(Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคากระเชาไฟฟ�า ขึ้นสู
ยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเชาแหงน้ีจัดวาเปนกระเชาท่ีมีความยาวที่สุดในโลก มี
ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 
กระเชา สามารถบรรจุผูโดยสารไดประมาณ 7-8 ทาน (ขึ้นอยูกับน้ําหนักของ



 

 

ผูโดยสาร) และกระเชาแหงน้ีจัดไดวาเปนกระเชาที่มีความทันสมัยมากที่สุดแหงหน่ึง 
ระหวางทางทานจะไดชมความงามของภูเขานับรอยลูก สลับซับซอนกันดูสวยงาม
แปลกตา 

 
 

 นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก 
(Glass Balcony) (รวมคาเขา ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเปน
สะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ลอมรอบไปดวยหนาผาสูงชัน ความกวาง
ของระเบียงแกววัดจากขอบหนาผาไดประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเปน
การทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึง
ทุกทานจะตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว เพ่ือรักษาความสะอาดและ
ความใสของกระจก  

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้เห็ด (12) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ถํ้าประตูสวรรค (Heaven Gate Cave) (รวมคาบันได

เลื่อนขึ้นสู ถํ้าประตูสวรรค) ประวัติของโพรงถํ้าแหงน้ีเริ่มบันทึกไววา ราวป ค.ศ. 
263 เกิดเหตุการณหนาผาของภูเขาซงเหลียง (Songliang Shan) ที่สูงนับพัน
เมตรถลมลงมา กอใหเกิดโพรงถํ้าขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ ดวยเหตุน้ีทําให
ภูเขาลูกน้ีถูกเรียกเปน เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค นับตั้งแตน้ันเปนตนมา ประตูน้ี
มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้า
ประตูสวรรคทานจะไดชมขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุงขึ้นสูภูเขาประตูสวรรค ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางลงจากเขาดวยรถบริการของอุทยานฯ 

 



 

 

  
 
**ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ** 
- การเดินทางขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมี

การปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ โดย อาจจะเปน
นั่งรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดยกระเชาไฟฟ�า กรณีที่คิวรอขึ้นยาว อาจทํา
ใหลูกคาผูเดินทางเสียเวลาในการรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปด 
หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบริการ การเที่ยวชมจะตองใชการขึ้น 
และ ลงโดยกระเชาไฟฟ�าเปนการแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของลูกคาผูเดนิทางเปนสําคัญ  

- หากทางอุทยานฯประกาศปดใหบริการโดยรัฐบาล 
ทําใหไมสามารถเขาชมอุทยานฯได ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
เงินไมวาสวนใด สวนหนึ่งไดทุกกรณี และ อาจไมสามารถจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนใหได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ และ เงื่อนไขการรักษาความ
ปลอดภัยของรัฐบาลที่มีตอนักทองเที่ยวทุกทาน โดยสถานการณเชนนี้ไม
สามารถทราบลวงหนาได และ คาใชจายในการเขาอุทยานฯ ทางบริษัทไดทํา
การจายลวงหนาเรยีบรอยแลวทั้งหมด โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ซีฟู�ด และไวนแดง (13) 
นําทานเขาสูที่พัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู - สนามบินฉางซา - 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (14) 
นําทานเดินทางสู เมืองฉางซา (Changsha) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงลู (Huangxing Walking Street) แหลงช
อปปم�งหลักของเมืองฉางซา ใหเวลาอิสระแกทานสามารถเลือกสินคาและของฝาก
ตางๆไดตามอัธยาศัย สินคาที่ทานสามารถเลือกซื้อในยานนี้มีตั้งแตสินคาราคา
ประหยัด ไปจนถึงสินคาแบรนดเนมยอดนิยมตางๆ ช  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (15) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 

21.20 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) 
เที่ยวบินที่  WE617 (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง) (พรอมบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 

** หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
11 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

01 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
08 – 13 สิงหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
15 – 20 สิงหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
22 – 27 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
05 – 10 กันยายน 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
12 – 17 กันยายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
19 – 24 กันยายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

10 – 15 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 5,999 9,999 
17 – 22 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
18 – 23 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 9,999 

23  - 28 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 9,999 
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

06 – 11 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
13 – 18 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
20 – 25 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 



 

 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร 

และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทานละ 7,900 บาท ** 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจาย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 



 

 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุก
กรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 



 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจรงิทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลงั
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน 
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบือ้งตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัตขิองลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 
เปนตนมา จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 



 

 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          
5. ทาจิกิสขาน       6. เติรกเมนิสถาน        7. อิหราน               8. อิรัก                       
9. ตุรก ี              10. อียิปต                  11. ซาอุดิอาระเบีย    12. ซีเรีย  
13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                
17. ลิเบีย            18. ซูดาน                  19. แอลจีเรีย          20. ไนจีเรีย                 
21. คาซัคสถาน    22. รัฐปาเลสไตน 
 

** (กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่อีกครั้งหากทานเคยมีประวัติการเดินทางไปยัง 22 
ประเทศขางตน) ** 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว



 

 

เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


