
 

 

รหัสทัวร  ZET1902246 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย เทยีนเหมินซาน สะพานแกว  
[เลสโก เจายุทธจักร EP.2] 4วัน  3คืน [FD] 
จางเจียเจี้ย    สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก    
พิพิธภัณฑภาพวาดจากหินกรวด   เขาเทียนเหมินซาน    ถํ้าประตูสวรรค 

 



 

 

 
วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเตอ 
15.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขา
หมายเลข 1-2 เคานเตอรหมายเลข 1-2 สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

18.00 น. บินลัดฟ�าสู ทาอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD540 ** ใช
เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนครื่อง
บิน ** 

22.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองฉางซา (Changsha) ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มี
พื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 
อําเภอ ทั้งยังเปนเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตรมากวา 
3,000 ป ในปจจุบันยังเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจอีกดวย 
นําทานเขาสูที่พัก... Vienna Hotel ระดับ 5 ดาว (ทองถิ่น) หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง รานหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวรน้ีรวมคากระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูยอด
เขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก - ถํ้าประตูสวรรค - 
รานยาบัวหิมะ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (1) 
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เคร่ืองประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย
ตามความเช่ือของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับ



 

 

การใสเคร่ืองประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมี
อํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวยสรางสมดุล
ใหเกิดขึ้นไดทั้งรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีก
ดวย นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นสู ยอดเขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to 
Top of Tianmen Mountain) (รวมคากระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมิน
ซาน) กระเชาแหงน้ีจัดวาเปนกระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 
7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา สามารถบรรจุ
ผูโดยสารไดประมาณ 7-8 ทาน (ขึ้นอยูกับน้ําหนักของผูโดยสาร) และกระเชาแหงน้ี
จัดไดวาเปนกระเชาที่มีความทันสมัยมากที่สุดแหงหน่ึง ระหวางทางทานจะไดชม
ความงามของภูเขานับรอยลูก สลับซับซอนกันดูสวยงามแปลกตา 

 
 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 ซึ่ง



 

 

ทุกทานจะตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว เพื่อรักษาความสะอาดและ
ความใสของกระจก  

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ถํ้าประตูสวรรค (Heaven Gate Cave) (รวมคาบันได

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



 

 

 
** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 
- การเดินทางขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ โดย อาจจะเปนน่ังรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดย
กระเชาไฟฟ�า กรณีที่คิวรอขึ้นยาว อาจทําใหลูกคาผูเดินทางเสียเวลาในการรอคิว
นาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบริการ 
การเที่ยวชมจะตองใชการขึ้น และ ลงโดยกระเชาไฟฟ�าเปนการแทน ทั้งน้ีทาง
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง โดยคํานึงถึงประโยชน
และความปลอดภัยของลูกคาผูเดินทางเปนสําคัญ  
- หากทางอุทยานฯประกาศปดใหบริการโดยรัฐบาล ทําใหไมสามารถเขาชมอุทยาน

ฯได ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินไมวาสวนใด สวนหน่ึงไดทุกกรณี 
และ อาจไมสามารถจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนใหได ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ และ เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีตอนักทองเที่ยวทุก
ทาน โดยสถานการณเชนน้ีไมสามารถทราบลวงหนาได และ คาใชจายในการเขา
อุทยานฯ ทางบริษัทไดทําการจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด โดยที่ไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu 
Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�าซูถัง สรรพคุณเปนเลิศใน



 

 

ดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาว
จีนทุกบานมาแตโบราณ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูซีฟู�ด (3) 
นําทานเขาสูที่พัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนดแคนยอน - สะพานแกว (ราคาทัวรน้ีรวมตั๋วคาเขา

สะพานแกว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย – พิพิธภัณฑภาพวาดทราย - ราน
ใบชา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประตูเช่ือมภาคกลางกับภาคตะวันตก เปนหน่ึง
ในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่สุด มี ช่ือเสียงทางดานทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณของตนเอง แหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย
เปนประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูปم�งยางเกาหลี (5) 
นําทานเดินทางสู แกรนดแคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) 
แหงจางเจียเจี้ย เปนจุดที่ต้ังของสะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สดุในโลก ซึ่งเปนสถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจ้ีย นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ 
สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวม
คาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดิน
กวา 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นัก
ออกแบบช่ือดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกวแหงน้ีทําหนาที่เปนทางเช่ือมสอง
หนาผาเขาดวยกัน นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยังมกิีจกรรมอยางบันจี๊จ้ัมและซิบไลนให
ทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 

 



 

 

 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย (Xi Pu Jia Walking Street) ต้ังอยูในเขต
อุทยานอูหลิงเหยียนเปนถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถิ่น เปนแหลงสินคา
พ้ืนเมืองเพ่ือใหคนทองถิ่นมีรายไดจากการขายสินคาตางๆ จําหนายสินคาที่
ระลึก และสินคาเสื้อผาของพ้ืนเมืองตางๆ ในราคาถูก ระหวางทาง นําทานเขาชม 
พิพิธภัณฑภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน 
สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่
เรียกกันวา จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ด
ทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวน
ไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก 



 

 

 
นําทานเดินทางสู รานใบชา (Tea Shop) สวรรคของคนรักชา ใหทานไดชิมชา
ตางๆที่มีช่ือเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน ชาอูหลงของเมืองปกกิ่ง 
ชาผูเออรจากเมืองหยุนหนาน และชาอ่ืนๆที่มี ช่ือเสียงตางๆหลากหลายชนิด ที่
รวบรวมจากแหลงผลิตขึ้นช่ือ ใหทานไดชมกระบวนการผลิตใบชาแหงและใหโอกาส
ทานไดลิ้มรสชาติของชาชนิดตางๆไดอยางเต็มที่ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 
นําทานเขาสูที่พัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ รานยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู  - สนามบินฉางซา - 

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ให
ทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิตจากยางพารา
นําทานเดินทางสู เมืองฉางซา (Changsha) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงลู (Huangxing Walking Street) แหลงช
อปปم�งหลักของเมืองฉางซา ใหเวลาอิสระแกทานสามารถเลือกสินคาและของฝาก



 

 

ตางๆไดตามอัธยาศัย สินคาที่ทานสามารถเลือกซื้อในยานน้ีมีตั้งแตสินคาราคา
ประหยัด ไปจนถึงสินคาแบรนดเนมยอดนิยมตางๆ ช  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิน่ (8) 
สมควรแกเวลานําทานเดนิทางสูสนามบิน 

23.25 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 
(ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  

01.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ)  
กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเดก็อายุ
ไมถึง 20 ป 

(มีเตียงและไม
มีเตียง) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตัว๋

เครื่องบิน 

11 – 14 ตลุาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
18 – 21 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 5,999 6,999 
23 – 26 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 5,999 9,999 

 
 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 
บาท/ทาน/ทรปิ** 



 

 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/
ทริป** (สําหรบัหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลบัพรอมคณะเทาน้ัน) 
 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
7,900 บาท ** 
 โรงแรมที่พกัอาจมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกบัความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอตัราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

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

ชําระพรอมเงินมัดจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน 
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหาก
ทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามา
ใหมอีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์
ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

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



 

 

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

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด 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 ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุก
กรณ*ี* 



 

 

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
สําหรับประเทศที่มวีซีา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการทีม่ีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดาํเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลกูคา
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 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

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

 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซีาทองเที่ยวประเทศจนี แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ หรือ 

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

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร

เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียน
บาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนา
ถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงาน
เขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงาน
เขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบตัร ในกรณทีี่ผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ป 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษัิทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทตูฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคณุสมบัตขิองลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดลุยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 



 

 

** เอกสารที่ใชในการทําวซีากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จงึอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่ม
กะทันหัน ** 

 
เงือ่นไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

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

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

 

หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

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

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดงักลาวมขีนาดบรรจุภณัฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

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

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


