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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - สนามบนิฉางซา - เมอืงฉางเตอ๋ 
 

13.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ไทยสไมล ์(Thai Smile) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิ
รับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.05 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิฉางซา โดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE616 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 

ชัว่โมง) (พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ (Changde)  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ พเิศษ!! เสรฟิทกุทา่นดว้ยเมนู KFC Set Box (1) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Four Seasons Golden Sun Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงเฟ่ิงหวง - สะพานสายรุง้ - ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง - เมอืงโบราญเฟ่ิงหวง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง (Fenghuang) เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตัง้อยู่
ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าถัวเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมอืนดา่นช่องแคบภูเขาทีเ่ดน่

ตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกนัเป็นแนว เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง หรอืทีถู่กเรยีกในอกีชือ่ เมอืงหงส ์เป็นเมอืง

โบราณทีส่รา้งในราชวงศถ์งั ซึง่เป็นเมอืงทีก่่อข ึน้ดว้ยหนิ จุดเด่นคอืก าแพงโบราณ ซึง่สรา้งขึน้ในสมยั
ราชวงศห์มงิ นอกจากนีย้งัมโีบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล า้ค่าทีต่กทอดมาจาก

ราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 
 น าทา่นชม สะพานสายรุง้ (Rainbow bridge) สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนิส 

เป็นสะพานประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ยปีกอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานน ัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของเฟ่ิง

หวง คอืบ้านทีย่กพืน้สูงเรยีงรายเป็นทศันยีภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชมชอบท ัง้ชาวจนีและชาว
ตา่งประเทศ 
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จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแมน่ า้ถวัเจยีง ถอื

วา่เป็นไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่ งแม่น า้ สะพานโบราณ 

เจดยีว์ ัน่หมงิ หอต ัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ลีกัษณะการก่อสรา้งแบบจนีโบราณสรา้งในสมยั
ราชวงศห์มงิและชงิ ระหวา่งทางจะมชีาวบา้นซึง่เป็นชนเผา่ดัง้เดมิของทีน่ีเ่รยีกวา่ชนเผ่าถู่เจยีง เอาเรอืออกมาลอยล า

คอยรอ้งเพลงตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วเพิม่สสีนัระหวา่งการลอ่งเรอืใหส้นุกสนานมากยิง่ขึน้ 
 

 
 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรอื อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรือเหตุผลอืน่ๆ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมโดย น าทา่นชมบา้นตระกูลหยาง และ ชมพพิธิภณัฑ์

เมอืงโบราณเฟ่ิงหวงแทน 
 

น าท่านชมแสงสยีามเย็น เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ 

โดยภูมปิระเทศเป็นภูเขา และมทีุง่นาลอ้มรอบ ซึง่ตวัเมอืงต ัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา มแีม่น า้ถวัเจยีงไหลผ่าน มี
สะพานหงเฉยีวเป็นทางเชือ่ม มถีนนทีปู่ดว้ยหนิขาว และมกี าแพงโบราณต ัง้อยูร่มิน า้ หากทา่นใดทีไ่ดม้าเยอืน

จะเหมอืนเป็นประตเูขา้สูเ่มอืงจนีโบราณในสมัยกอ่น พรอ้มกบัทกุทา่นจะไดส้มัผัสความงดงามของเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง 
น าทกุทา่นเพลดิเพลนิไปกบัแสงสยีามเย็น ทีบ่รรยากาศภายในเมอืงจะถูกประดบัไปดว้ยไฟและโคมไฟตา่งๆ

ภายในเมอืงโบราณแห่งนี ้นอกจากนีทุ้กท่านยงัสามารถช้อปป้ิงของพืน้เมอืง อาหารพนืเมอืง หรอืขนม

พืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Fenghuang Guobin Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงจางเจยีเจีย้ – ล าธารแสม้า้ทอง - รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี - น ัง่กระเชา้ข ึน้เขาเทยีนจือ่ซาน สวนจอม
พลเฮอ่หลง - สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่ - เขาอวตาร - ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
น าท่านเดนิทางสู ่เขตอู่หลงิหยวน (Wulingyuan) คอืชือ่เรียกบรเิวณอนุรักษ์ทางธรรมชาตขิองจนีหลายๆแหล่ง

รวมกนัทีม่ทีัง้ความงดงามทางธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์จนไดรั้บประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ตัง้อยู่ในเขตเมอืงจางเจยี
เจีย้ มณฑลหหูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่เสยีงในเรือ่งเป็นแหลง่ทีม่เีสาหนิควอรต์ไซตก์วา่ 3,100 ตน้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูป้ิงยา่งเกาหล ี(6) 
น าท่านชม ล าธารแสม้า้ทอง หรอื จนิเปียนซ ีเป็นล าธารทีไ่หลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสงูชนัเขา้ไปกลาง

ภเูขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัออกของอทุยานแหง่ชาตจิางเจยีเจีย้ โดยล าธารแห่ง

นี้จะไปบรรจบรวมกับแม่น ้าหลขีองมณฑลหูหนาน เมือ่เขา้สูเ่ขตของล าธารท่านสามารถสมัผัสไดถ้งึความเย็นสบาย
และร่มรืน่ของตน้ไมแ้ละล าธาร สองขา้งทางมเีทอืกเขาทีส่วยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมววิตา่งๆนานา เชน่ 

ผาแสม้า้ทอง อรหันตเ์มาเหลา้ ผาเขาชว่ยมารดา น ้าลอดสีท่วาร และหนา้ผาตา่งๆ เหมอืนววิของล าธารมมีนตส์ะกด
ใหท้่านหลงเขา้ไปอยู่ในเทพนิยายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอย่างดี จากนัน้น าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้

สมุนไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ และแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิีธรรมชาต ิจากนั้นน าทุกท่านน่ังกระเชา้ขึน้สู ่เขาเทยีน
จือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ"์ ซึง่การน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขานัน้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาท ีซึง่กระเชา้แตล่ะตู ้

สามารถน่ังได ้ 8 ท่าน โดยระหวา่งทีน่ั่งกระเชา้นัน้ทา่นสามารถชมทวิทัศน์ทีอ่ยู่เบือ้งลา่ง ทา่นจะไดพ้บกับแทง่ภเูขา
หนิรูปทรงประหลาดมากมายทีเ่ขยีวขจีปกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เมื่อกระเชา้ขึน้ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้ม

ความงามของทวิทัศน์ทีส่ดุแสนประทับใจ ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับยอดเขาสงูชัน ล าหว้ยลกึ และป่าหนิหนิยักษ์ใน
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รูปลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแห่งนี้ยังเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่ดังหลายตอ่หลายเรือ่งโดยภาพยนตร์
ของฮอลลวีูด้ชือ่ดงัทีค่นไทยเรารูจั้กกนัก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร(AVATAR) น่ันเอง 

 

 
 

น าทา่นสู ่สวนจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นจุดหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบรเิวณนี้ นอกจากจะมีรูป

ปั้นของจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นหนึ่งในสบิจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจนี ทีร่บชนะกองทัพญีปุ่่ นผูรุ้กราน 
และกองทพัของเจยีงไคเชค็ จนเกดิการปฏริูปการปกครองในประเทศจนี ตัง้เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางดา้น

ทศิใตข้องสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไม่ถว้น เชน่ เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิ
เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากนัน้น าท่านชม สะพานเทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว หรอืทีบ่างคนเรยีกว่า

สะพานหนึง่ในใตห้ลา้ บา้งก็เรยีกวา่สะพานใตฟ้้าอันดับ1 มทีวิทัศน์ทีส่วยงาม ซึง่ถอืเป็ดจุดทอ่งเทีย่วส าคัญทีห่นึง่
บนเขาเทยีนจือ่ซาน เคยเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง หลังจากนัน้น าทา่นลงจากเขาเทยีนจือ่ซาน โดย ลฟิท์

แกว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แห่งแรกของเอเชยีทีม่คีวามสงู 326 เมตร ถูกสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ย

งบประมาณกวา่ 180 ลา้นหยวน หรอืราว 975 ลา้นบาท ซึง่ถูกบันทกึลงใน Guinness World Records วา่เป็นลฟิต์
ภายนอกอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุ และเร็วทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ : ข ึน้-ลงเขาดว้ยลฟิท ์และ กระเชา้ อยา่งละ 

1 เทีย่วตามความเหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถืน่จะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีทีก่ระเชา้หรอืลฟิทปิ์ดซ่อมบ ารุง
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (7) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ แกรนดแ์คนยอน - สะพานแกว้ (ราคาทวัรน์ีร้วมต ัว๋ค่าเขา้สะพานแกว้ ไป-กลบั) - รา้นหยก - พพิธิภณัฑ์
ภาพวาดทรายถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาค
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ตะวนัตก เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ มชี ือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง 

แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัในเมอืงจางเจยีเจีย้ เมอืงจางเจยีเจีย้เป็นประดจุด ัง่ดนิแดนบรสิุทธิข์องโลก  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แห่งจางเจยีเจีย้ เป็นจุดทีต่ัง้ของ

สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสดุในจางเจยีเจีย้ น าทา่น ทา้ทายความ

สูงสุดหวาดเสยีว กับ สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมคา่เขา้ชม

สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสงูเหนือพื้นดนิกว่า 980 ฟุต และมคีวามยาวกว่า 400 

เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดงัจากประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่ม

สองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอย่างบันจี๊ จัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบสดุ

ขดีอกีดว้ย 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นหยก เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชือ่ของคนจนีซึง่มมีาตัง้แตส่มัยโบราณ 

โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใสก่ าไลหยก ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมี

อ านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุ่งเรอืง  อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ 

รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังใหร้่างกายแข็งแรง ระหว่างทาง น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand 

Painting Museum) หรือ จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จดัแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ ีร่เิร ิม่

ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ชว้สัดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้

หนิ ฯลฯ มาจดัแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี 

จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก  
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยูในเขตอทุยานอูห่ลงิเหยยีนเป็นถนนคน

เดนิทีล่งทุนโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหลง่สนิคา้พืน้เมอืงเพือ่ใหค้นทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ 

จ าหนา่ยสนิคา้ทีร่ะลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืงตา่งๆ ในราคาถกู 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (10) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ รา้นผลติภณัฑย์างพารา - ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน (ราคาทวัรน์ีร้วมคา่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเทยีนเห
มนิซาน) - ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก - ถ า้ประตสูวรรค ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
 น าทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนิดตา่งๆ น าทา่น 

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู ่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคา่
กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แห่งนี้จัดวา่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มรีะยะทาง

ประมาณ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 

ท่าน (ขึน้อยู่กับน ้าหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แห่งนี้จัดไดว้่าเป็นกระเชา้ทีม่ีความทันสมัยมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง 
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา 
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 น าทา่น ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมคา่เขา้ 

ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่รีะยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชัน 
ความกวา้งของระเบยีงแกว้วดัจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วที่

อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ 
เพือ่รักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 

 
 



-10- 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีเ้ห็ด (12) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถ า้ประตูสวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมคา่บนัไดเลือ่นขึน้สู ่ถ า้ประตูสวรรค)์ 

ประวตัขิองโพรงถ ้าแหง่นีเ้ริม่บนัทกึไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตกุารณ์หนา้ผาของภูเขาซง่เหลยีง (Songliang Shan) 

ทีส่งูนับพันเมตรถล่มลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยัูกษ์ ดว้ยเหตนุี้ท าใหภู้เขาลกูนี้ถูกเรยีกเป็น 
เทยีนเหมนิ หรอื ประตสูวรรค ์นับตัง้แตนั่้นเป็นตน้มา ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 

เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ทีมุ่่งขึน้สูภู่เขาประตูสวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรน า
ทา่นเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถบรกิารของอทุยานฯ   

 

 
  

 
**ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทุกทา่นควรทราบ** 
- การเดนิทางขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นได้

ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ โดย อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเชา้

ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาในการรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่น
ประกาศปิด หรอืรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใชก้ารขึน้ และ ลงโดย

กระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอยา่งหนึง่ โดย
ค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

- หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าใหไ้มส่ามารถ

เขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจ
ไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ และ เง ือ่นไขการรกัษาความ

ปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น โดยสถานการณ์เช่นนีไ้มส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้และ 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ซฟีู้ ด และไวนแ์ดง (13) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงจางเจยีเจีย้ - เมอืงฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิฉางซา - สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14) 
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ

หวงซงิลู ่(Huangxing Walking Street) แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงฉางซา ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นสามารถ

เลอืกสนิคา้และของฝากต่างๆไดต้ามอธัยาศยั สนิคา้ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้ในย่านนีม้ตี ัง้แต่สนิคา้ราคา

ประหยดั ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ ช  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (15) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE617 (ใชร้ะยะเวลา

บนิ 4 ชัว่โมง) (พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 

11 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

01 – 06 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 

08 – 13 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

15 – 20 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

22 – 27 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

05 – 10 กนัยายน 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 

12 – 17 กนัยายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

19 – 24 กนัยายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

10 – 15 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 5,999 9,999 

17 – 22 ตลุาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

18 – 23 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 5,999 9,999 
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23  - 28 ตุลาคม 2562  17,999 20,999 5,999 9,999 

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

06 – 11 พฤศจกิายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

13 – 18 พฤศจกิายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

20 – 25 พฤศจกิายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999 

 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

24 ชัว่โมง หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณ*ี* 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** ส าหรบับคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์

 

** (กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้หากทา่นเคยมปีระวตักิารเดนิทางไปยงั 22 ประเทศขา้งตน้) ** 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ  100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตวัแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


