
 

 

รหัสทัวร ZET1903997 
ทัวรจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลทสโก จอมยุทธทะลฟุ�า] 4 วัน 3 คืน (WE) 
เขาเทียนเหมินซาน   ระเบียงแกว หรอื ทางเดินกระจก   ถํ้าประตูสวรรค 
พิพิธภัณฑภาพวาดทราย   ถนนคนเดินซีปูเจี่ย   สะพานแกว 
 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนิฉางซาหวงหัว – เมืองฉางเตอ 
 
11.30 น. พรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 

เคานเตอร D สายการบิน ไทยสไมล (WE) มีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกแกทาน 

 

 
 
14.30น. เดินทางสู สนามบินฉางซา หวงหัว โดยเท่ียวบินที ่WE616  

* ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง สายการบินมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบน
เคร่ือง * 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) หลังจากผานขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�า
สัมภาระพรอมออกเดนิทางสู เมืองฉางเตอ เพ่ือเดินทางเขาสูที่พัก 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า KFC SET BOX 
ที่พัก FOUR SEASON GOLDEN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง เมืองฉางเตอ – เมืองจางเจียเจี้ย – รานหยก – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถ
อุทยาน+กระเชา) - ระเบยีงแกว หรือ ทางเดินกระจก – ถํ้าประตูสวรรค – รานบัว
หิมะ – OPTION : โชวการแสดงจ้ิงจอกขาว 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี เปนประตูเช่ือมภาคกลางกับภาคตะวันตก เปนหน่ึงในเมือง
ทองเที่ยวท่ีสําคัญที่สุด มีชื่อเสียงทางดานทรัพยากรการทองเที่ยวท่ีมีเอกลักษณของ
ตนเอง แหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจ้ียเปนประดุจดั่ง
ดินแดนบริสทุธิข์องโลก 
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกนัอยางแพรหลายตาม
ความเช่ือของคนชาวจนีซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับการใส
เครื่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวย
ใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลใหเกิดขึ้นไดทั้ง
รางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีกดวย 
  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้เห็ด 
นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นสู เขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of 
Tianmen Mountain) (รวมคากระเชาไฟฟ�า ขึน้สูยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
กระเชาแหงน้ีจัดวาเปนกระเชาที่มีความยาวทีสุ่ดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 
กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา สามารถบรรจุผูโดยสาร
ไดประมาณ 7-8 ทาน (ขึ้นอยูกับน้ําหนักของผูโดยสาร) และกระเชาแหงน้ีจัดไดวาเปน
กระเชาที่มีความทันสมยัมากที่สุดแหงหน่ึง ระหวางทางทานจะไดชมความงามของภูเขา
นับรอยลูก สลับซบัซอนกันดูสวยงามแปลกตา 

 



 

 

 
 

 นําทานทาทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก (Glass 
Balcony) (รวมคาเขา ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเปนสะพานกระจก ที่มี
ระยะทางถึง 60 เมตร ลอมรอบไปดวยหนาผาสูงชัน ความกวางของระเบียงแกววดัจาก
ขอบหนาผาไดประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวท่ี
อยากมาสัมผัสทิวทศันอันงดงามบนเขาเทยีนเหมินซาน ซึ่งทุกทานจะตองสวมผาหุม
รองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว เพ่ือรักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 

 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถํ้าประตูสวรรค (Heaven Gate Cave) (รวมคาบันได
เลื่อนขึ้นสู ถํ้าประตูสวรรคหนึ่งขา) ประวัตขิองโพรงถํ้าแหงน้ีเริ่มบันทึกไววา ราวป 
ค.ศ. 263 เกิดเหตกุารณหนาผาของภูเขาซงเหลียง (Songliang Shan) ที่สูงนับพัน
เมตรถลมลงมา กอใหเกิดโพรงถํ้าขนาดมหมึาคลายชองประตูยักษ ดวยเหตุน้ีทําใหภูเขา
ลูกน้ีถูกเรียกเปน เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค นับตั้งแตน้ันเปนตนมา ประตูน้ีมีความ
สูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตู
สวรรคทานจะไดชมขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุงขึน้สูภูเขาประตูสวรรค ไดเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางลงจากเขาดวยรถบริการของอุทยานฯ   

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
**ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ** 
- การเดินทางขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม ขึน้อยูกับสถานการณ โดย อาจจะเปนนั่งรถอุทยานขึน้และขากลับลง
โดยกระเชาไฟฟ�า กรณีที่คิวรอขึ้นยาว อาจทําใหลูกคาผูเดินทางเสียเวลาในการ
รอคิวนาน หรือหากบนัไดเลื่อนประกาศปด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุด
ใหบรกิาร การเที่ยวชมจะตองใชการขึ้น และ ลงโดยกระเชาไฟฟ�าเปนการแทน 
ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง โดย
คํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาผูเดินทางเปนสําคัญ  
- หากทางอุทยานฯประกาศปดใหบริการโดยรัฐบาล ทาํใหไมสามารถเขาชม

อุทยานฯได ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคืนเงินไมวาสวนใด สวนหนึ่งได
ทุกกรณี และ อาจไมสามารถจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนใหได ทัง้น้ี ขึน้อยูกับ
สภาพภูมิอากาศ และ เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีตอ
นักทองเที่ยวทุกทาน โดยสถานการณเชนนี้ไมสามารถทราบลวงหนาได และ
คาใชจายในการเขาอทุยานฯ ทางบริษัทไดทําการจายลวงหนาเรียบรอยแลว
ทั้งหมด โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling 
Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�าซูถงั สรรพคุณเปนเลศิในดานการ
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบาน
มาแตโบราณ 
 
OPTION : โชวการแสดง จิ้งจอกขาว สงวนสิทธิ์สําหรับทานที่สนใจ ราคาทานละ
ประมาณ 400 หยวน/ทาน สามารถติดตอสอบถามไดจากหัวหนาทัวร และไกด
ทองถิ่น สําหรบัทานทีไ่มซือ้ทัวรเสริมเพ่ิมหัวหนาทัวรจะพาคณะเขาเขาสูที่พักตาม
อัธยาศัย หรือนําทานอิสระชอปปم�ง 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู�ด+ไวนแดง 
ที่พัก DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑภาพวาดทราย – รานใบชาหรอืผาไหม – ถนนคน

เดินซีปูเจี่ย – สะพานแกว (รวมตั๋วเขาสะพานแกวไป-กลับ) – รานยางพารา – 
OPTION : ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟم�งหู 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเขาชม พิพิธภณัฑภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวิน
เซงิฮวาเยี้ยน สถานที่ซ่ึงจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูทีร่ิเร่ิมศิลปะแบบใหม
ที่เรียกกันวา จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เมด็ทราย กิ่ง
ไม หิน ฯลฯ มาจดัแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมทีร่ังสรรคขึ้นมา ลวนไดรบัรางวัลและ
การยกยองมากมายหลายป จนเปนทีเ่ล่ืองลือไปทั่วโลก 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขต
อุทยานอูหลิงเหยียนเปนถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถิ่น เปนแหลงสินคาพื้นเมือง
เพ่ือใหคนทองถิ่นมีรายไดจากการขายสินคาตางๆ จําหนายสินคาที่ระลึก และสินคา
เสื้อผาของพื้นเมืองตางๆ ในราคาถูก 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู รานใบชา (Tea Shop) สวรรคของคนรกัชา ใหทานไดชิมชาตางๆที่
มีชื่อเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เชน ชาอูหลงของเมืองปกกิ่ง ชาผูเออร
จากเมืองหยุนหนาน และชาอ่ืนๆที่มีชื่อเสียงตางๆหลากหลายชนิด ท่ีรวบรวมจากแหลง
ผลิตขึ้นชื่อ ใหทานไดชมกระบวนการผลิตใบชาแหงและใหโอกาสทานไดลิ้มรสชาติของ
ชาชนิดตางๆไดอยางเต็มที ่หรือรานผาไหม 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานทาทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The 
Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมคาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย) 
เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพ้ืนดินกวา 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร 
ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกว
แหงน้ีทําหนาที่เปนทางเช่ือมสองหนาผาเขาดวยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมี
กิจกรรมอยางบนัจี๊จั้มและซิบไลนใหทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 
นําทานเดินทางสู รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทาน
ไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพตางๆท่ีผลิตจากยางพารา 
 



 

 

 
 
OPTION : ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟم�งหู ใชเวลาลองประมาณ 1 ช่ัวโมง สงวนสิทธิ์
สําหรับทานที่สนใจ ราคาทานละประมาณ 350 หยวน/ทาน สามารถติดตอ
สอบถามไดจากหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น สําหรับทานที่ไมซือ้ทัวรเสริมเพ่ิม
หัวหนาทัวรจะพาคณะเขาเขาสูที่พักตามอธัยาศัย หรือนําทานอสิระชอปปم�ง 
 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูปم�งยางเกาหลี 
ที่พัก DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ชอปปم�ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – 
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองฉางซา (Changsha) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) นํา
ทาน ชอปปم�งเอาทเลทส ใหเวลาอิสระแกทานสามารถเลือกสินคาและของฝากตางๆ ได
ตามอัธยาศัย สินคาที่ทานสามารถเลือกซื้อมีตั้งแตสินคาราคาประหยัด ไปจนถึงสินคา
แบรนดเนมยอดนิยมตางๆ  
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

19.50น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที ่WE617 
22.30น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 
 

หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคาทัวร/
ทาน 

หองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเด็กอายุ 
ระหวาง 2-18 

ป 

ราคาพัก
เดี่ยวเพ่ิม 

ราคาไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 9,999 12,999 3,500 6,999 
14 – 17 กุมภาพันธ 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 
21 – 24 กุมภาพันธ 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 
06 – 09 มีนาคม 2563 10,999 13,999 3,500 6,999 
13 – 16 มีนาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 
20 – 23 มีนาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 
27 – 30 มีนาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 
03 – 06 เมษายน 2563 

(วันจักร)ี 14,999 17,999 3,500 9,999 

10 – 13 เมษายน 2563 16,999 19,999 3,500 11,999 
17 – 20 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,500 8,999 
24 – 27 เมษายน 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล) 15,999 18,999 3,500 10,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 
15 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 
22 – 25 พฤษภาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 



 

 

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 
12 – 15 มิถุนายน 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 
19 – 22 มิถุนายน 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 
26 – 29 มิถุนายน 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

 
เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท 

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทรปิ 

 
อัตรานี้ ยังไมรวมคาวซีากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทาํการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง 
 
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลกั 
 
สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ  
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง 
 



 

 

 
** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชาํระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนทีเ่หลือ 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกั   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

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

ชําระพรอมเงินมดัจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสอื เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 
2.  พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนั หลังจากวันจอง ตวัอยางเชน 

ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี



 

 

ความประสงคจะเดนิทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพี
เรียดทางบรษิัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

3. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมตัิวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท
ไมไดรบัเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นกัทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนืเงิน
คาบรกิารดงัน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวท้ังหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรยีม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิทั้งหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

 
 



 

 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยืน่กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจรงิ หาก
ทานสง สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่ถือ
หนังสือเดินทางไทย 
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) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  



 

 

 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนงัสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 



 

 

รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคณุสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทาง
เปนผูดําเนินการ 
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน 
** 
 
เงือ่นไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงนิเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบรษิัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิตัิเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน



 

 

หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

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


