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วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ 
 
13.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน

ไทยสไมล์ (Thai Smile) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้ง
เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

16.05 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินฉางซา โดย สายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile) เที่ยวบินที่ WE616 (ใช้ระยะเวลาบิน 4 
ชั่วโมง) (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอน
การตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ (Changde)  

ค่่า บริการอาหารค่่า พิเศษ!! เสริฟทุกท่านด้วยเมนู KFC Set Box (1) 
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก... Four Season Golden Sun International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สอง เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคน

เดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาค

ตะวันตก เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุด มีชื่อเสียงทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของ

ตนเอง แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ยเป็นประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูปิ้งย่างเกาหลี (3) 
น าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของ

สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ย น าท่าน ท้าทายความ

สูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชม

สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 

เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ท าหน้าที่เป็นทาง

เชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียว

แบบสุดขีดอีกด้วย 

 



 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปูเจี่ย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนเป็นถนน

คนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมืองเพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ 

จ่าหน่ายสินค้าที่ระลึก และสินค้าเสื้อผ้าของพื้นเมืองต่างๆ ในราคาถูก ระหว่างทาง น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์

ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวิน

เซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี 

เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยก

ย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 



 

 

 
  

น าท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา (Tea Shop) สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้ชิมชาต่างๆที่มีชื่อเสียงของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ชาอู่หลงของเมืองปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากเมืองหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆ

หลากหลายชนิด ที่รวบรวมจากแหล่งผลิตขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้ม

รสชาติของชาชนิดต่างๆได้อย่างเต็มที่ 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ด (4) 
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก... Best Wesern Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียง

แก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้่าประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 
 น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่ง

มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะ
ช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น
ได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอด
เขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขา
เทียนเหมินซาน) กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้



 

 

เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้า สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7-8 ท่าน (ขึ้นอยู่กับน้ าหนัก
ของผู้โดยสาร) และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ความงามของภูเขานับรอ้ยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา 

 

 
 

 น าท่าน ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) (รวมค่าเข้า 
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน 
ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทาย
นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะ
เดินบนระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (6) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ้่าประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) (รวมค่าบันไดเลื่อนขึ้นสู่ ถ้่าประตูสวรรค์) 

ประวัติของโพรงถ้ าแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียง (Songliang 
Shan) ที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ าขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ท าให้ภูเขาลูกนี้ถูก
เรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 
เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ าประตูสวรรค์ท่านจะได้ชมขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุ่งขึ้นสู่ภูเขาประตูสวรรค์ 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถบริการของอุทยานฯ   

 



 

 

 
  

 
**ข้อส่าคัญที่ผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ** 

- การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ โดย อาจจะเป็นนั่งรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดยกระเช้าไฟฟ้า กรณีที่คิวรอขึ้นยาว อาจท่า
ให้ลูกค้าผู้เดินทางเสียเวลาในการรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศ
หยุดให้บริการ การเที่ยวชมจะต้องใช้การขึ้น และ ลงโดยกระเช้าไฟฟ้าเป็นการแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยค่านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าผู้
เดินทางเป็นส่าคัญ  

- หากทางอุทยานฯประกาศปิดให้บริการโดยรัฐบาล ท่าให้ไม่สามารถเข้าชมอุทยานฯได้ ทางบริษัท ขอสงวน
สิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งได้ทุกกรณี และ อาจไม่สามารถจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และ เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีต่อนักท่องเที่ยวทุก
ท่าน โดยสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ และ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอุทยานฯ ทางบริษัทได้ท่า
การจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor 

Cream) หรือ ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ

ประจ าบ้านแก้ชาวจีนทุกบ้านมาแต่โบราณ 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (7) 
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก... Best Wesern Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) 

น าท่านเดินทางสู่  ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพาราน าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (Changsha) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (Huangxing Walking Street) แหล่งช้อป

ปิ้งหลักของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและของฝากต่างๆได้ตามอัธยาศัย สินค้าที่

ท่านสามารถเลือกซื้อในย่านนี้มีตั้งแต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมต่างๆ ช  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (9) 
สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

21.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile) เที่ยวบินที่ WE617 (ใช้ระยะเวลา
บิน 4 ชั่วโมง) (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากท่านทีต่้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ ่

ห้องละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 11,999 14,999 4,999 7,999 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 4,999 7,999 

02 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 14,999 4,999 7,999 

09 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 4,999 7,999 

16 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

23 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

06 – 09 กันยายน 2562 11,999 14,999 4,999 7,999 

13 – 16 กันยายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

20 – 23 กันยายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

27 – 30 กันยายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

11 – 14 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 4,999 9,999 

18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 4,999 7,999 

25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 4,999 7,999 

01 – 04 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999 

08 – 11 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999 

15 – 18 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999 

22 – 25 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 16,999 4,999 7,999 

 

 



 

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส่าหรบัหนังสอืเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านั้น) 

** อัตราค่าบริการ ส่าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
** สา่หรับอัตราคา่บริการนี ้จ่าเป็นต้องมผีู้เดนิทางจ่านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไมถ่ึงตาม

จ่านวนที่ก่าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการเดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน

การใช้บริการ)   

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมัดจ าครั้งแรก) 

(ส าหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 



 

 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวี

ซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท่าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช่าระเงินมัดจ่า ท่านละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการ

จองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้

ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยว

สละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามใน

เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ



 

 

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท

ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 



 

 

ข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับ การยื่นค่าร้องขอวีซา่ ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น 

ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส่าเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนี แบบหมู่คณะ  

ส่าหรบัผู้เดนิทางที่ถือหนงัสือเดินทางไทย 

1. ส่าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง (หน้าแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รปูถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

3 เดือน  

 

 

 



 

 

 

2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดาและมารดา จ่าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ที่ออกโดย

ส่านักงานเขตหรืออ่าเภอ ตามส่าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดินทางกับ บิดา จ่าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส่านักงานเขตหรืออา่เภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนา

หน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ มารดา จ่าเปน็ต้องมี หนังสอืยินยอมให้บตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส่านักงานเขตหรืออา่เภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนา

หน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส่าเนาสจูิบัตร ในกรณีที่ผู้เดนิทางอายุต่่ากว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าทีไ่ด้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นทีท่างบริษัทฯ ได้จัดท่าขึ้นจากประสบการณ์

และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบัติของลกูค้าในแตล่ะราย โดยอยู่ที่

ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด่าเนินการ ** 

** เอกสารที่ใช้ในการท่าวีซา่กรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต่ารวจตรวจคนเขา้เมืองนั่นเป็นผู้
ก่าหนด จึงอาจท่าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม่กะทันหัน ** 

** ส่าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ป
หรือวีซ่าแบบกลุ่มได ้ซึ่งได้แก ่** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. ทาจิกิสขาน               6. 
เติร์กเมนิสถาน  

7. อิหร่าน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต์                   11. ซาอุดิอาระเบีย        
12. ซีเรีย  

13. เลบานอน      14. จอร์แดน                15. อิน เดีย              16. ศรีลั งกา                17. ลิ เบี ย                      
18. ซูดาน  

19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน์ 
 

** (กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหากท่านเคยมีประวัติการเดินทางไปยัง 22 ประเทศข้างต้น) ** 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ



 

 

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ 

และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน 

ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่

คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน  100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครือ่งบินเท่าน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ท่าน

ไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น

ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิด

เหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


