
 

 

รหัสทัวร ZET1903072 
ทัวรจีน จางเจียเจ้ีย เทียนเหมินซาน เทียนจ่ือซาน เฟم�งหวง [เลสโก ยอด
องครักษหิมะขาว] 6 วัน 5 คืน (WE) 
เมืองเฟم�งหวง - สะพานสายรุง - ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง – เมืองโบราญเฟم�งหวง - เมอืงจาง
เจียเจ้ีย – ลําธารแสมาทอง - น่ังกระเชาขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮอหลง – ลิฟทแกว
ไป�หลง -แกรนดแคนยอน - สะพานแกว - พิพิธภัณฑภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  ยอด
เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก – ถํ้าประตูสวรรค - เมืองฉางซา – ถนน
คนเดินหวงซิงลู 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเตอ 
 
11.30 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 

เคานเตอร D สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) ซึ่งจะมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ และ
บริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมท้ังเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

14.30 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินฉางซา โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) เที่ยวบินที ่
WE616 (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง) (พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

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

ค่ํา บริการอาหารค่ํา พิเศษ!! เสริฟทุกทานดวยเมนู KFC Set Box (1) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Four Season Golden Sun International Hotel ระดับ 
5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง เมืองเฟم�งหวง - สะพานสายรุง - ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง - เมืองโบราญเฟم�งหวง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
 นําทานเดินทางสู เมืองเฟم�งหวง (Fenghuang) เปนเมืองท่ีขึ้นอยูกับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผานอยถูเจีย ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ต้ังอยูริมแมน้ํา
ถัวเจียง ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดานชองแคบภูเขาที่เดนตระหงานมียอดเขา
ติดตอกันเปนแนว เมืองโบราณเฟم�งหวง หรือท่ีถูกเรียกในอีกช่ือ เมืองหงส เปนเมือง
โบราณที่สรางในราชวงศถัง ซึ่งเปนเมืองที่กอข้ึนดวยหิน จุดเดนคือกาํแพงโบราณ ซึ่ง
สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง นอกจากน้ียังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดาน
วัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง 

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 
 นําทานชม สะพานสายรุง (Rainbow bridge) สะพานไมโบราณท่ีมีหลังคาคลุม

เหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพานประวติัศาสตรทีม่ีความเปนมาหลายรอย
ปกอนท่ีจะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเดนของเฟم�งหวง คือบานที่ยกพ้ืนสูงเรียง
รายเปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทาน ลองเรือแมน้ําถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศ
ของสองฝم�งแมน้ําถัวเจียง ถือวาเปนไฮไลทในการเที่ยวชมภายในเมอืงโบราณเฟم�งหวง 
ชมบานเรือนสองฟากฝم�งแมน้ํา สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอต๋ัวชุย ฯลฯ ซึ่งเต็มไป
ดวยบานเรือนที่มีลักษณะการกอสรางแบบจีนโบราณสรางในสมัยราชวงศหมงิและชิง 
ระหวางทางจะมีชาวบานซึ่งเปนชนเผาด้ังเดิมของที่น่ีเรียกวาชนเผาถูเจียง เอาเรือ
ออกมาลอยลําคอยรองเพลงตอนรับนักทองเท่ียวเพ่ิมสีสันระหวางการลองเรือให
สนุกสนานมากยิ่งข้ึน 

 
ในกรณีท่ีไมสามารถลองเรือ อันเน่ืองมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพ
อากาศ หรือเหตุผลอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม

โดย นําทานชมบานตระกูลหยาง และ ชมพิพิธภัณฑเมืองโบราณเฟم�งหวงแทน 
 

นําทานชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณเฟم�งหวง (Fenghuang Ancient Town) ถกู
สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง โดยภมูิประเทศเปนภูเขา และมีทุงนาลอมรอบ ซึ่งตัวเมือง
ต้ังอยูบริเวณเชิงเขา มแีมน้ําถัวเจียงไหลผาน มีสะพานหงเฉียวเปนทางเช่ือม มถีนนท่ี
ปูดวยหินขาว และมีกําแพงโบราณต้ังอยูริมน้ํา หากทานใดท่ีไดมาเยือนจะเหมือนเปน
ประตูเขาสูเมืองจีนโบราณในสมัยกอน พรอมกับทุกทานจะไดสัมผัสความงดงามของ
เมืองโบราณเฟم�งหวง นําทุกทานเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น ที่บรรยากาศภายใน



 

 

เมืองจะถูกประดับไปดวยไฟและโคมไฟตางๆภายในเมืองโบราณแหงน้ี นอกจากนี้ทุก
ทานยังสามารถชอปปم�งของพื้นเมือง อาหารพืนเมือง หรือขนมพ้ืนเมอืงตางๆมากมาย 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Fenghuang Guobin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองจางเจียเจ้ีย – ลําธารแสมาทอง - รานนวดฝ�าเทาสมุนไพรจีน - น่ังกระเชาข้ึนเขา

เทียนจ่ือซาน - สวนจอมพลเฮอหลง - สะพานใตหลาอันดับหน่ึง - ลิฟทแกวไป�หลง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู เขตอูหลิงหยวน (Wulingyuan) คือช่ือเรียกบริเวณอนุรักษทาง
ธรรมชาติของจีนหลายๆแหลงรวมกันท่ีมีท้ังความงดงามทางธรรมชาติและ
ประวติัศาสตร จนไดรบัประกาศใหเปนมรดกโลก ต้ังอยูในเขตเมืองจางเจียเจ้ีย 



 

 

มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มช่ืีอเสียงในเรื่องเปนแหลงท่ีมีเสา
หินควอรตไซตกวา 3,100 ตน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนปูم�งยางเกาหลี (6) 
นําทานชม ลําธารแสมาทอง หรือ จินเปยนซี เปนลําธารท่ีไหลวนไปตามชองเขาและ
ชะงอนผาสูงชันเขาไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ต้ังอยู
ทางดานตะวันออกของอุทยานแหงชาติจางเจียเจ้ีย โดยลําธารแหงน้ีจะไปบรรจบรวม
กับแมน้ําหลีของมณฑลหูหนาน เมื่อเขาสูเขตของลําธารทานสามารถสัมผสัไดถึง
ความเย็นสบายและรมรื่นของตนไมและลําธาร สองขางทางมีเทือกเขาท่ีสวยงามและ
แปลกตาและแวะชมจุดชมวิวตางๆนานา เชน ผาแสมาทอง อรหันตเมาเหลา ผาเขา
ชวยมารดา น้ําลอดสี่ทวาร และหนาผาตางๆ เหมือนวิวของลําธารมีมนตสะกดให
ทานหลงเขาไปอยูในเทพนิยายคลายรอนและความออนลาไดเปนอยางดี จากนัน้นํา
ทานแวะ รานนวดฝ�าเทาสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา และแชเทาดวยยา
สมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการ
ไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ จากน้ันนําทุกทานน่ังกระเชาข้ึนสู เขาเทียน
จื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรด์ิ" ซึ่งการน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาน้ันใชระยะเวลาประมาณ 
8 นาที ซึ่งกระเชาแตละตูสามารถน่ังได  8 ทาน โดยระหวางที่น่ังกระเชาน้ันทาน
สามารถชมทิวทัศนที่อยูเบ้ืองลาง ทานจะไดพบกับแทงภูเขาหินรูปทรงประหลาด
มากมายที่เขียวขจีปกคลมุไปดวยพืชนานาชนิด  เมื่อกระเชาข้ึนถงึยอดเขาแลวทานจะ
ไดชมความงามของทิวทัศนท่ีสุดแสนประทับใจ ทานจะไดตื่นตาต่ืนใจกับยอดเขาสูง
ชัน ลําหวยลึก และป�าหินหินยักษในรูปลักษณะตางๆมากมาย เขาเทียนจ่ือซานแหงน้ี
ยังเปนที่ถายทําภาพยนตรช่ือดังหลายตอหลายเรื่องโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อ
ดังที่คนไทยเรารูจักกันก็คือ คือ ภาพยนตรเร่ืองอวตาร(AVATAR) น่ันเอง 

 



 

 

 
 

นําทานสู สวนจอมพลเฮอหลง ซึ่งเปนจุดหน่ึงที่ผูมาเยือนภูเขาอวตารตองแวะมา
ถายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรปูปم�นของจอมพลเฮอหลง ซึ่งเปนหน่ึงในสิบจอมพลรุน
แรกของกองทัพปลดแอกจีน ท่ีรบชนะกองทัพญี่ปุ�นผูรุกราน และกองทัพของเจียงไค
เช็ค จนเกดิการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ต้ังเปนอนุสรณภายในสวนแหงน้ี 
ทางดานทิศใตของสวนแหงน้ียังเปนจุดชมวิวซึง่สามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับ
ไมถวน เชน เขาพูกัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค เขานางฟ�าโปรยดอกไม ฯลฯ 
จากน้ันนําทานชม สะพานเทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว หรือที่บางคนเรียกวาสะพานหน่ึงในใต
หลา บางก็เรียกวาสะพานใตฟ�าอันดับ1 มีทิวทัศนที่สวยงาม ซ่ึงถือเปดจุดทองเที่ยว
สําคัญที่หน่ึงบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเปนที่ถายทําภาพยนตรหลายเร่ือง หลังจากน้ัน
นําทานลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียท่ีมี
ความสูง 326 เมตร ถกูสรางขึ้นต้ังแตป 2002 (พ.ศ. 2545) ดวยงบประมาณกวา 
180 ลานหยวน หรือราว 975 ลานบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World 
Records วาเปนลิฟตภายนอกอาคารทีม่ีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก  
 



 

 

** ขอสําคัญท่ีผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 
 
- การข้ึน-ลงเขาดวยลิฟทและกระเชา อยางละ 1 เที่ยว ตามความเหมาะสม โดยไกด

ทองถื่นจะแจงใหทราบ  
- ในกรณีท่ีกระเชาหรือลิฟทปดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการ

เปลี่ยนแปลงโดยท่ีไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่ี่ แกรนดแคนยอน - สะพานแกว (ราคาทัวรน้ีรวมต๋ัวคาเขาสะพานแกว ไป-กลับ) - 

รานหยก - พิพิธภัณฑภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย   
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจ้ีย (Zhangjiajie) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) ต้ังอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประตูเช่ือมภาคกลางกับภาคตะวันตก เปนหน่ึง
ในเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญที่สุด มีช่ือเสียงทางดานทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณของตนเอง แหลงทองเท่ียวสําคัญในเมืองจางเจียเจ้ีย เมืองจางเจียเจ้ียเปน
ประดุจด่ังดินแดนบริสุทธ์ิของโลก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
นําทานเดินทางสู แกรนดแคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แหง
จางเจียเจี้ย เปนจุดที่ต้ังของสะพานแกวขามเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก ซึ่งเปนสถานที่
ทองเท่ียวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจี้ย นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ 
สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมคา
เขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจ้ีย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพ้ืนดินกวา 
980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบ
ชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกวแหงน้ีทําหนาที่เปนทางเช่ือมสองหนาผา



 

 

เขาดวยกัน นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอยางบันจี๊จัม้และซิบไลนใหทาทาย
ความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู รานหยก เคร่ืองประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย ตามความเช่ือของ
คนจีนซึ่งมมีาต้ังแตสมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใสเคร่ืองประดับ
จําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใสกําไลหยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวยใหมี
ความเจริญกาวหนา และความเจริญรุงเรือง  อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลใหเกิดขึ้นไดท้ัง
รางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรง ระหวางทาง นํา
ทานเขาชม พิพิธภัณฑภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮ
วาเยี้ยน สถานท่ีซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูท่ีริเร่ิมศิลปะแบบใหมที่
เรียกกันวา จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาต ิเชน กรวดสี เม็ดทราย 
กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมท่ีรงัสรรคขึ้นมา ลวนไดรับ
รางวัลและการยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก  



 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย (Xi Pu Jia Walking Street) ต้ังอยูในเขต

อุทยานอูหลิงเหยียนเปนถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถิ่น เปนแหลงสินคา
พื้นเมืองเพ่ือใหคนทองถิ่นมรีายไดจากการขายสินคาตางๆ จําหนายสินคาที่ระลึก 
และสินคาเสื้อผาของพ้ืนเมืองตางๆ ในราคาถกู 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูอาหารไทย (10) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันทีห่า รานผลิตภัณฑยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวรน้ีรวมคากระเชาไฟฟ�า 

ขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก - ถํ้าประตูสวรรค 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (11) 
 นําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอน

เพื่อสุขภาพชนิดตางๆ นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนสู ยอดเขาเทียนเหมินซาน (Cable 
Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคากระเชาไฟฟ�า ข้ึนสูยอดเขาเทียนเห
มินซาน) กระเชาแหงน้ีจัดวาเปนกระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก มรีะยะทางประมาณ 
7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา สามารถบรรจุ
ผูโดยสารไดประมาณ 7-8 ทาน (ข้ึนอยูกับน้ําหนักของผูโดยสาร) และกระเชาแหงน้ี



 

 

จัดไดวาเปนกระเชาที่มีความทันสมัยมากท่ีสุดแหงหน่ึง ระหวางทางทานจะไดชม
ความงามของภูเขานับรอยลูก สลับซับซอนกนัดูสวยงามแปลกตา 

 

 
 

 นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กบั ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก (Glass 
Balcony) (รวมคาเขา ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเปนสะพานกระจก ท่ีมี
ระยะทางถึง 60 เมตร ลอมรอบไปดวยหนาผาสูงชัน ความกวางของระเบียงแกววดั
จากขอบหนาผาไดประมาณ 3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทาย
นักทองเที่ยวท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกทาน
จะตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว เพื่อรักษาความสะอาดและความใส
ของกระจก  

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูสุกี้เห็ด (12) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ถํ้าประตูสวรรค (Heaven Gate Cave) (รวมคาบันได

เล่ือนขึ้นสู ถํ้าประตูสวรรค) ประวัติของโพรงถํ้าแหงน้ีเริ่มบันทึกไววา ราวป ค.ศ. 263 
เกิดเหตุการณหนาผาของภูเขาซงเหลียง (Songliang Shan) ท่ีสูงนับพันเมตรถลม
ลงมา กอใหเกิดโพรงถํา้ขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ ดวยเหตุนีท้ําใหภูเขาลูกน้ี
ถูกเรียกเปน เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค นับต้ังแตน้ันเปนตนมา ประตูน้ีมีความสูง 
131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรค
ทานจะไดชมข้ันบันได 999 ขั้น ท่ีมุงขึ้นสูภูเขาประตูสวรรค ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางลงจากเขาดวยรถบริการของอุทยานฯ   

 



 

 

 
 

** ขอสําคัญท่ีผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 
 
- การเดินทางขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณ โดย อาจจะเปนน่ังรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดย
กระเชาไฟฟ�า กรณีที่คิวรอข้ึนยาว อาจทําใหลูกคาผูเดินทางเสียเวลาในการรอคิว
นาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบริการ 
การเที่ยวชมจะตองใชการข้ึน และ ลงโดยกระเชาไฟฟ�าเปนการแทน ท้ังน้ีทาง
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง โดยคํานึงถึงประโยชน
และความปลอดภัยของลูกคาผูเดินทางเปนสําคัญ  
- หากทางอุทยานฯประกาศปดใหบริการโดยรัฐบาล ทําใหไมสามารถเขาชมอุทยาน

ฯได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินไมวาสวนใด สวนหน่ึงไดทุกกรณี 
และ อาจไมสามารถจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนใหได ทั้งน้ี ข้ึนอยูกบัสภาพ
ภูมิอากาศ และเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีตอนักทองเที่ยวทุก
ทาน โดยสถานการณเชนน้ีไมสามารถทราบลวงหนาได และ คาใชจายในการเขา
อุทยานฯ ทางบริษัทไดทําการจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด โดยที่ไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา 
-  

 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูอาหารซีฟู�ด+ไวนแดง 
(13) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันทีห่ก เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูม ิ
(กรุงเทพฯ) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (14) 

นําทานเดินทางสู เมืองฉางซา (Changsha) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (15) 

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงลู (Huangxing Walking Street) แหลงชอป
ปم�งหลักของเมืองฉางซา ใหเวลาอิสระแกทานสามารถเลือกสินคาและของฝากตางๆ
ไดตามอัธยาศัย สินคาที่ทานสามารถเลือกซื้อในยานน้ีมีต้ังแตสินคาราคาประหยัด ไป
จนถึงสินคาแบรนดเนมยอดนิยมตางๆ  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
19.50 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) เที่ยวบิน

ที ่WE617 (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง) (พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานท่ีใชบรกิาร *** 
 
** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 
เน่ืองจากในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ ของทุกป จะเขาสูชวงฤดูหนาวของจางเจียเจี้ย ทั้งน้ี
อาจมีหิมะตกข้ึนอยูกบัสภาพอากาศในปน้ันๆ ในกรณีที่หิมะตกหนัก อาจทําใหสถานท่ีทองเที่ยว
ในบางจุดปด หรือเสนทางถนนในบางแหงปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ มีเตียง
และไมมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํา
กวา 20 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เครื่องบิน 

04 – 09 ธันวาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 
11 – 16 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
18 – 23 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 21,999 24,999 5,999 10,999 
 
 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ี
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล 
ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จง
ลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ



 

 

เขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ี
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

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

ชําระพรอมเงินมดัจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ี
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วนั พรอม

ชําระเงินมดัจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สวนน้ีภายในวนัที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

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

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

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 



 

 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชาํระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ



 

 

เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีท่ีทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยืน่กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจรงิ 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มอีายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  



 

 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 



 

 

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกาํหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2014 เปนตน
มา จะไมสามารถยื่นวซีากรุปหรือวีซาแบบกลุมได 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 
 



 

 

** (กรุณาตรวจสอบกบัเจาหนาที่อีกคร้ังหากทานเคยมีประวติัการเดินทางไปยัง 22 ประเทศ
ขางตน) ** 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมวีัตถปุระสงคเพื่อการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

 

หยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรอืการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบติัภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคนืคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

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

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


