
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจยีเจี้ ย 

04.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตหูมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบิน AIR 

ASIA พบเจา้หนา้เพ่ือดาํเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

07.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี FD540 

12.10 น. เดินทางถึง  สนามบิน ฉางซา  หวงหวั  ประเทศจีน  ผ่านขั้นตอน การตรวจคนเขา้เมือง และรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา  ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น้ําเซียง มีพ้ืนท่ี



 

 

 

ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปก ครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อาํเภอ ทั้งยงั

เป็นเมืองหลกั ของมณฑลหหูนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนั

ยงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินหวงซิงลู่  แหล่งชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองฉางซ า ใหเ้วลาอิสระแก่

ท่านสามารถเดินชมหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือใน

ยา่นน้ีมีตั้งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 

 

 

 

 หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจยีเจี้ ย ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณ ฑลหู

หนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตเูชื่อมภาคกลางกบัภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจีย

เจี้ ย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสุดของจีนซ่ึงลือช่ือดว้ยทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีมี

เอกลกัษณข์องตนเอง แหล่งท่องเท่ียวสาํคญัในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึง

นับเป็นออกชิเจนบารธ์รรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ี

แลว้ ณ ท่ีแหง่น้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เชน่ ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมียว สภาพภมิูศาสตรท่ี์มีเอกลกัษณท์าํใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์ เป็น

อยา่งดี ความหลากหลายทางภมิูประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแหง่ของจางเจียเจี้ ยไดนํ้ามาซ่ึง

ความอุดม สมบรูณด์ว้ยพนัธุพื์ช และสตัวน์านาชนิด สภาพภมิูอากาศชุม่ชื้ น  แค่ในบริเวณสวน

ป่าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน้ํามากถึง 800 แหง่ น้ําตก น้ําพุ ธารน้ํา สระน้ํา และทะเลสาบจาํนวน

มาก มีภมิูทศัน์ท่ีแตกต่างกนัไป มีธารน้ําจินเปียนซี โดยมีความยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

พกัที่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง ถนนคนเดินซีปู้เจยี – ภาพวาดหินทราย – รา้นผา้ไหม – แกรนดแ์คนยอน  – สะพานแกว้

ยาวที่สุดโลก - รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําท่านสู่  ถนนคนเดินซีปู้ เจยี เป็นถนนคนเดินท่ีพ่ึงสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการ

ลงทุนของรฐับ าลทอ้งถ่ินท่ีน่ีใหเ้ป็นสถานท่ีช้ อปป้ิงของ นักท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจี้ ย  และเป็น

สถานท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในพ้ืนท่ีใหมี้งานทาํกนั  บรรยากาศท่ีน่ี ออกแบบใหเ้ป็น



 

 

 

บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศช์ิง  นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย  หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ ยน  

สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ  หล่ีจวินเซิง  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริ เร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัวา่  

จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ  เชน่ กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม  ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่ง

เป็นภาพทิวทศัน์  จิตรกรรมท่ีรงัสรรคข์ึ้ นมา  ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี  

จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก จากน้ันทาํท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และ

ผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั   

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู อาหารไทย 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แหง่จางเจียเจี้ ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขา

ท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ ย นําท่านพิสจน์ูความกลา้

กบั สะพานแกว้จางเจยีเจี้ ย เหนือแคนยอน ท่ีมีความสงูเหนือพ้ืน 980 ฟุต และมีความยาว

กวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดงัจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้แหง่

น้ีทาํหนา้ท่ีเป็นทางเชื่อมสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่ง

บนัจี๊ จั้ม และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไม่ผ่านการตรวจความปลอดภยั หรอืไม่สามารถเขา้ไป

เที่ยวชมได ้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าบรกิารใดๆทั้งสิ้ นใหท่้าน โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้**)  

จากน้ันนําท่านแวะ  รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธิตการนวดเทา้  และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน

โบราณ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด  ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิต

ดว้ยวิธีธรรมชาติ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม รา้นหยก  - ถํ้าประตสูวรรค์ (รวมกระเชา้ข้ืน ) – ระเบียงแกว้  – รา้นผลิตภณัฑ์ จาก

ยางพารา - เมืองฉางซา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

 

นําท่านสู่ รา้นหยก  เคร่ืองประดบั ท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซ่ึงมีมา

ตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจาํพวก "แหวน"และ"กาํไล" 

ใส่กาํไลหยก ก็จะชว่ยเสริมใหเ้ป็นคนมีอาํนาจ ชว่ยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และความ

เจริญรุ่งเรือง   

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ด 

นําท่านนัง่กระเชา้สู่  เขาเทียนเหมินซาน  กระเชา้แหง่น้ีจดัวา่เป็นกระเชา้ท่ีมีความยาวท่ีสุดใน

โลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลา นัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แหง่น้ี จดัไดว้า่ เป็นกระเชา้ท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด แหง่หน่ึง 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านทา้ทายความสงูสุดหวาดเสียวกบั  ระเบียงแกว้  ซ่ึงเป็นสะพานกระจก  ซ่ึงมี

ระยะทางอยูท่ี่  60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั  ความกวา้งของระเบียงแกว้วดัจากขอบ

หนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสั

ทิวทศัน์อนังดงามบนเขาเทียนเหมินซาน  ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดินบน

ระเบียงแกว้ เพื่อรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากน้ันนําท่านเดินทางผ่านเสน้ทาง

ท่ี 99 โคง้สู่ถํ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกวา่ ถํ้าประตสูวรรค์ ประวติัของโพรงถํ้าแหง่น้ีเร่ิมบนัทึก

ไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆ หนา้ผาของ  ภเูขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ท่ีสงูนับพนัเมตรเกิด

ถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถํ้าขนาดมหึมาคลา้ยชอ่งประตยูกัษ์ ดว้ยเหตุน้ีทาํใหภ้เูขาลกูน้ีถูกเรียก

เป็น เทียนเหมิน หรือ ประตสูวรรค ์นับตั้งแต่น้ันมา ประตน้ีูมีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 

57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถํ้าประตสูวรรคท่์านจะไดข้ึ้ นขั้นบนัได  999 ขั้น สู่

ภเูขาประตสูวรรค์  สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยรถ อุทยาน  จากน้ัน นําท่านสู ้รา้น

ผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา  

 (**หมายเหตุ  : อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน  + ข้ึนบนัไดเล่ือน  + ลงกระเชา้  เพ่ือความ

สะดวกแก่ลกูคา้ที่ จะไม่ตอ้งรอคิวนาน  หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศปิด  การเที่ยวตอ้งเป็นข้ึน +ลง

กระเชา้  ทั้งน้ีทางบริษทัจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  //และในส่วนการนัง่

รถของอุทยานข้ึนไปบนถํ้าประตสูวรรค์  หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปที่ถ ํ้าประตสูวรรคไ์ด้  ทาง



 

 

 

บริษทัฯ  จะไม่คืนเงิน  และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ  และการ

รกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว  ขอสงวนสิทธ์ิยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสาํคญั  โดยที่

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** ) 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HUAFENG HUATIAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

วิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

12.55 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั** 

 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร ***   

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน18ปี 
พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

19 – 22 มกราคม 2561 12,777 15,777 3,000 7,900 

26 – 29 มกราคม 2561 11,777 14,777 3,000 7,900 

02 – 05 กุมพาพนัธ ์2561 11,777 14,777 3,000 7,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ 

ทา่นละ 160 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง  ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ , ผา้ไหม , ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม , หยก ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ใน

โปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ื อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ ารา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิั ทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบั ปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ มีชา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจาํหน่าย ในวนัสุดทา้ย  ลกูทวัรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลู กทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นกา รบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     



 

 

 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่าน้ัน !!  

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุป๊ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,850 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 8,000 บาทตอ่ท่านเพื่อสาํรองที่นัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดิ นทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของ

ทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 

14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่

เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

4. เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 

 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ี ชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่า วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ี มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริ การเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 

 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใ นการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็ อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่  20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่  100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 



 

 

 

 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 


