
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเตอ๋ 
� ."" น. พรอ้มกันที%สนามบินสุวรรณภูมิชั'น ( ประตูหมายเลข / เคาน์เตอร ์D สายการบิน THAI 

SMILE พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอนรบั และดาํเนินการขั�นตอนการเช็คอิน 
16.05 น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที�ยวบินที� WE616 (มีบริการอาหาร

ขณะเดินทาง) 
/"./" น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองฉางซาตั�งอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ� าเซียง มีพื� นที�ประมาณ 

23,566 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 7 อาํเภอ ทั�งยงัเป็นเมือง
หลักของมณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า =,666 ปี ในปัจจุบันยงัเป็น
ศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย หลังจากผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ
สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนั�นนําท่านเดินสู่ เมืองฉางเตอ๋  

คํ %า บรกิารอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที% HUAJING HOTEL ระดบั ( ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที%สอง จางเจียเจี' ย – รา้นผา้ไหม - แกรนดแ์คนยอน – สะพานแกว้ยาวที%สุดโลก – รา้นนวดฝ่า

เทา้สมุนไพรจนี - ถนนคนเดินซีปู้เจยี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี' ย ตั�งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู
หนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื�อมภาคกลางกบัภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจีย
เจี� ย เป็นหนึ� งในเมืองท่องเที�ยวที�สําคัญที�สุดของจีนซึ�งลือชื�อดว้ยทรัพยากรการท่องเที�ยวที�มี
เอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที�ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี� ยเป็นพื� นที�ป่าไมถึ้ง CD% ซึ�ง
นับเป็นออกชิเจนบารธ์รรมชาติ เมืองจางเจียเจี� ยจึงประดุจดั �งดินแดนบริสุทธิFของโลกนอกจากนี�
แลว้ ณ ที�แห่งนี� ยงัเป็นแหล่งชุมชนของ == ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า
เหมียว สภาพภูมิศาสตรที์�มีเอกลกัษณ์ทาํใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็น
อย่างดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี� ยไดนํ้ามา
ซึ�งความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธุ์พืช และสัตวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื� น แค่ในบริเวณ
สวนป่าจางเจียเจี� ย ก็มีแหล่งนํ�ามากถึง D66 แห่ง นํ�าตก นํ�าพุ ธารนํ�า สระนํ�า และทะเลสาบ
จาํนวนมาก มีภูมิทัศน์ที�แตกต่างกนัไป มีธารนํ�าจินเปียนซี โดยมีความยาวกว่า 26 กิโลเมตร 
จากนั�นทําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซื� อสินคา้และผลิตภณัฑ ์ที�ผลิตดว้ยผา้
ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถิ�นตามอธัยาศยั   

เที%ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แหง่จางเจียเจี� ย เป็นจุดที�ตั�งของสะพานแกว้ขา้ม
เขาที�ยาวที�สุดในโลก ซึ�งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแหง่ใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี� ย นําท่านพิสจน์ูความ
กลา้กบั สะพานแกว้จางเจยีเจี' ย เหนือแคนยอน ที�มีความสงูเหนือพื� น CD6 ฟุต และมีความ
ยาวกวา่ 766 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื�อดงัจากอิสราเอล ซึ�งสะพานแกว้
แหง่นี� ทาํหนา้ที�เป็นทางเชื�อมสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนี� จุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรม
อยา่งบนัจีQ จั�ม และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไม่ผ่านการตรวจความปลอดภยั หรือไม่สามารถเขา้ไป
เที%ยวชมได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิRไม่คืนค่าบรกิารใดๆทั'งสิ' นใหท่้าน โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้**)  
จากนั�นนําท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธิตการนวดเทา้ และแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน
โบราณ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิต
ดว้ยวิธีธรรมชาติ นําท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที�พึ�งสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดย
เป็นการลงทุนของรฐับาลทอ้งถิ�นที�นี�ใหเ้ป็นสถานที�ชอ้ปปิ� งของนักท่องเที�ยวที�มาจางเจียเจี� ย และ
เป็นสถานที�สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในพื� นที�ใหมี้งานทํากัน บรรยากาศที�นี�ออกแบบใหเ้ป็น
บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศชิ์ง 

คํ %า  บรกิารอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู อาหารไทย 
พกัที% STATEGUEST HOTEL ระดบั X ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที%สาม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – รา้นหยก -  เทียนเหมินซาน - ถํ'าประตูสวรรค(์รวมกระเชา้

และรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี� ยน สถานที�ซึ�งจดัแสดงภาพวาดของ 
หลี�จวินเซิง ซึ�งเป็นผูที้�ริเริ�มศิลปะแบบใหม่ที�เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที�ใชว้สัดุ 
ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ�งไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที�
รงัสรรคขึ์� นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นที�เลื�องลือไปทั �วโลก  
จากนั�นนําท่านสู่ รา้นหยก เครื�องประดบัที�นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ตามความเชื�อของคนจีนซึ�ง
มีมาตั�งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื�อเกี�ยวกบัการใส่เครื�องประดับจาํพวก "แหวน"และ"
กาํไล" ใส่กาํไลหยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอาํนาจ ช่วยใหมี้ความเจริญกา้วหน้า และความ
เจริญรุ่งเรือง   

เที%ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูสุกี' เห็ด 
นําท่านนั�งกระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งนี� จดัว่าเป็นกระเชา้ที�มีความยาวที�สุดใน
โลก ระยะทางประมาณ U.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานั�งประมาณ 76 นาที 2 กระเชา้นั�งได้
ประมาณ D ท่าน และกระเชา้แห่งนี� จดัไดว้่าเป็นกระเชา้ที�มีความทันสมัยมากที�สุดแห่งหนึ� ง 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั�นนําท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแกว้ ซึ�งเป็นสะพานกระจก ซึ�งมี
ระยะทางอยูที่� W6 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้งของระเบียงแกว้วดัจากขอบ
หน้าผาไดป้ระมาณ = ฟุต มีความหนา 3.5 นิ� ว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที�ยวที�อยากมา
สมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ�งทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดินบน
ระเบียงแกว้ เพื�อรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนั�นนําท่านเดินทางผ่านเสน้ทาง
ที� CC โคง้สู่ถํ�าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถํ'าประตูสวรรค ์ประวติัของโพรงถํ�าแห่งนี� เริ�มบนัทึก
ไวว้่า ราวปี ค.ศ. 3W= จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ที�สูงนับพนัเมตรเกิด
ถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถํ�าขนาดมหึมาคลา้ยช่องประตูยกัษ์ ดว้ยเหตุนี� ทําใหภู้เขาลูกนี� ถูก
เรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั�งแต่นั�นมา ประตูนี� มีความสูง 2=2.5 เมตร 
ความกวา้ง 5U เมตร ความลึก W6 เมตร เมื�อท่านมาถึงถํ�าประตสูวรรคท่์านจะไดขึ้� นขั�นบันได 
CCC ขั�น สู่ภูเขาประตสูวรรค ์สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน จากนั�นนําท่านสู ้
รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�องนอนเพื�อสุขภาพชนิด
ต่างๆ 
(**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี%ยนแปลงเป็นนั %งรถอุทยาน + ขึ' นบันไดเลื%อน + ลงกระเชา้ เพื%อความ
สะดวกแก่ลกูคา้ที%จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเลื%อนประกาศปิด การเที%ยวตอ้งเป็นขึ' น+ลง 
กระเชา้ ทั'งนี' ทางบริษัทจะเปลี%ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ%ง //และในส่วนการนั %ง
รถของอุทยานขึ' นไปบนถํ'าประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ' นไปที%ถ ํ'าประตูสวรรคไ์ด ้ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื%นมาทดแทนให ้ทั'งนี'  ขึ' นอยู่กับสภาวะอากาศ และการ
รกัษาความปลอดภยัของนักท่องเที%ยว ขอสงวนสิทธิRยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสาํคญั โดยที%
ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้**) 

ค ํ %า  บรกิารอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู ปิ' งยา่งสไตลเ์กาหลี 
พกัที% STATEGUEST HOTEL ระดบั X ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที%สี% รา้นใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรคข์องคนรกัชา ใหท่้านไดช้าชิมที�มีชื�อเสียงของประเทศจีน เช่นชา
อู่หลงของปักกิ�ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื�นๆที�มีชื�อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ที�
รวบรวมจากแหล่งผลิตที�ขึ� นชื�อ ใหท่้านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดลิ้� ม
รสชาติของชาชนิดต่างๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ�าเซียง มีพื� นที�ประมาณ 23,566 
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 7 อาํเภอ ทั�งยงัเป็นเมืองหลกัของ
มณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า =,666 ปี ในปัจจุบันยงัเป็นศูนยก์ลาง
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย 

เที%ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปปิ� งหลักของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอิสระแก่
ท่านสามารถเดินชมหรือเลือกซื� อสินคา้ต่างๆไดต้ามอธัยาศยั สินคา้ที�ท่านสามารถเลือกซื� อใน
ยา่นนี� มีตั�งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 
 
 
 

 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม
วิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

�_.(" น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที%ยวบินที% WE617 
//. X น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ...  

***************************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั ]วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั�งก่อนทาํการ 

ออกตั ]ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที%พกั และโปรแกรมท่องเที%ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี%ยนขึ' นอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั'งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �X ท่านขึ' นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิRในการเลื%อนการเดินทาง หรอืเปลี%ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที%ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

/-  ท่าน 

เด็กอายุ 
ไม่เกิน�aปี 

พกัเดี%ยวเพิ%ม 
ราคา 

ไม่รวมตั bว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"c – "_ กรกฎาคม /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

/" – /  กรกฎาคม /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

/i –  " กรกฎาคม /Xc� 16,777 19,777 5,000 7,900 

"  – "c สงิหาคม /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

"a – �� สงิหาคม /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

�" – �  สงิหาคม /Xc� 16,777 19,777 5,000 7,900 

/( – /i สงิหาคม /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

 � ส.ค. – "/ ก.ย./Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

"� – "( กนัยายน /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

"i – �" กนัยายน /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

�( – �i กนัยายน /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

/� – /( กนัยายน /Xc� 11,777 14,777 3,000 6,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ%นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ /"0 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที%ยวแห่งเมืองจนีเพื%อโปรโมทสนิคา้พื' นเมือง ใน
นามของรา้นรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ%งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี' แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก
รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื' อหรือไม่ซื' อขึ' นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั'งสิ' น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิRในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที%เกิดขึ' นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน  "" หยวน / ท่าน / รา้น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซื� อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื� อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั�งสิ� น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการนี' รวม 
� ค่าตั ]วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 36 กก.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 3 ท่านหรือ  = ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,666,666 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี' ไม่รวม 
� ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั�น !!  
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 366 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุป๊ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเดี�ยว ท่านละ 2,D06 บาท** 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม U% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย =% 
 
เงื%อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นกัท่องเที%ยวหรอืเอเจนซี%ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน �",000 บาทตอ่ท่านเพื%อสาํรองที%นั %ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

เงื%อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั ]วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื%อนไขและขอ้กาํหนดอื%นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

2. ทัวร์นี� เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย U วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 26 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิF ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั ]วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิF ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั ]วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 266 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน 2,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
2 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื�องจาก
รฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ� งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี%ยวกบัการนาํแบตเตอรี%สาํรองขึ' นไปบนเครื%องบินดงันี'  

 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
7.2 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 36,666 mAh หรือน้อยกว่า 266 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
7.3 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้า 36,666 - =3,666 mAh หรือ 266-2W6 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ 3 กอ้น 
7.= แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ =3,666 mAh หรือ 2W6 Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 
X. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ %ากว่า �a ปี 
 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั'ง / หนา้แบบตวัอยา่ง 

  

  

 


