
-1- 

 

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 16070  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

 



-2- 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) – สนามบนิฉางซา - เมอืงฉางซา 

 

15.00 น. ขอเชญิทุกทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 1-2 เคาน์เตอรห์มายเลข 1-2 สายการบนิ Air Asia โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน า
เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

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

18.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการ

บนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD540 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 
 

22.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มีพื้นทีป่ระมาณ 12,500 ตาราง

กโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทัง้ยังเป็นเมอืงหลักของมณฑลหูหนาน มวีัฒนธรรมและ
ประวตัศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิอกีดว้ย 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Vienna Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงฉางซา - เมอืงเฟ่ิงหวง - สะพานสายรุง้ - ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง - ชมววิแสงสเีมอืงโบราณเฟ่ิงหวง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1) 
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 (2) 
น าทา่นชม สะพานสายรุง้ (Rainbow bridge) สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนิส 

เป็นสะพานประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ยปีกอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานน ัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของเฟ่ิง

หวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายเป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นที่น ิยมชมชอบท ัง้ชาวจีนและชาว
ตา่งประเทศ 
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จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแมน่ า้ถวัเจยีง ถอื
วา่เป็นไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งแม่น 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 (3) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Fenghuang Guobin Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงเฟ่ิงหวง - เมอืงจางเจยีเจีย้ - ล าธารแสม้า้ทอง - รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี - น ัง่กระเชา้ข ึน้เขาเทยีน

จือ่ซาน - สวนจอมพลเฮอ่หลง - สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่ - เขาอวตาร - ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่เขตอู่หลงิหยวน (Wulingyuan) คอืชือ่เรียกบรเิวณอนุรักษ์ทางธรรมชาตขิองจนีหลายๆแหล่ง
รวมกนัทีม่ทีัง้ความงดงามทางธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์จนไดรั้บประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ตัง้อยู่ในเขตเมอืงจางเจยี

เจีย้ มณฑลหหูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่เสยีงในเรือ่งเป็นแหลง่ทีม่เีสาหนิควอรต์ไซตก์วา่ 3,100 ตน้ 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นชม ล าธารแสม้า้ทอง หรอื จนิเปียนซ ีเป็นล าธารทีไ่หลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสงูชนัเขา้ไปกลางภูเขา

วงกตระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของอทุยานแห่งชาตจิางเจยีเจีย้ โดยล าธารแห่งนี้จะไป
บรรจบรวมกับแม่น ้าหลขีองมณฑลหูหนาน เมือ่เขา้สูเ่ขตของล าธารทา่นสามารถสัมผัสไดถ้งึความเย็นสบายและร่มรื่น

ของตน้ไมแ้ละล าธาร สองขา้งทางมเีทอืกเขาทีส่วยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมววิตา่งๆนานา เชน่ ผาแสม้า้ทอง 
อรหันตเ์มาเหลา้ ผาเขาชว่ยมารดา น ้าลอดสีท่วาร และหนา้ผาตา่งๆ เหมอืนววิของล าธารมมีนตส์ะกดใหท้า่นหลงเขา้ไป

อยู่ในเทพนิยายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอย่างดี จากนัน้น าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี ชมการ
สาธติการนวดเทา้ และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีโบราณ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดลุให ้

การไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนัน้น าทกุทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สู ่เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ"์ 

ซึง่การน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขานัน้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาท ีซึง่กระเชา้แตล่ะตูส้ามารถน่ังได ้ 8 ทา่น โดยระหวา่งที่
น่ังกระเชา้นัน้ทา่นสามารถชมทวิทัศน์ทีอ่ยู่เบือ้งลา่ง ทา่นจะไดพ้บกับแทง่ภูเขาหนิรูปทรงประหลาดมากมายทีเ่ขยีวขจี

ปกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เมือ่กระเชา้ขึน้ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้มความงามของทวิทัศน์ทีสุ่ดแสนประทับใจ 
ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัยอดเขาสงูชนั ล าหว้ยลกึ และป่าหนิหนิยักษ์ในรูปลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแห่ง

นี้ยังเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์ชือ่ดังหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลวีูด้ชือ่ดังทีค่นไทยเรารูจั้กกันก็คอื คอื 

ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร(AVATAR) น่ันเอง 
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น าทา่นสู ่สวนจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นจุดหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบรเิวณนี้ นอกจากจะมรีูปปั้น

ของจอมพลเฮ่อหลง ซึง่เป็นหนึ่งในสบิจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ทีร่บชนะกองทัพญีปุ่่ นผูรุ้กราน และ

กองทัพของเจยีงไคเช็ค จนเกดิการปฏริูปการปกครองในประเทศจนี ตัง้เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางดา้นทศิใต ้
ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิเขาสวน

สวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากนัน้น าท่านชม สะพานเทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว หรอืทีบ่างคนเรียกวา่สะพานหนึ่ง
ในใตห้ลา้ บา้งก็เรียกว่าสะพานใตฟ้้าอันดับ1 มทีวิทัศน์ทีส่วยงาม ซึง่ถอืเป็ดจุดท่องเทีย่วส าคัญทีห่นึ่งบนเขาเทยีน

จือ่ซาน เคยเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่อง หลังจากนัน้น าท่านลงจากเขาเทยีนจือ่ซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง 

ลฟิทแ์กว้แห่งแรกของเอเชยีทีม่คีวามสงู 326 เมตร ถูกสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกวา่ 180 
ลา้นหยวน หรอืราว 975 ลา้นบาท ซึง่ถูกบันทกึลงใน Guinness World Records วา่เป็นลฟิตภ์ายนอกอาคารทีม่คีวาม

สูงที่สุด และเร็วทีสุ่ดในโลก (หมายเหตุ : ข ึน้-ลงเขาดว้ยลฟิท ์และ กระเชา้ อย่างละ 1 เทีย่วตามความ
เหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถืน่จะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีทีก่ระเชา้หรอืลฟิทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใ์นการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด และไวนแ์ดง (6) 

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

 

วนัทีส่ ี ่ แกรนดแ์คนยอน - สะพานแกว้ (ราคาทวัรน์ีร้วมต ัว๋คา่เขา้สะพานแกว้ ไป-กลบั) - รา้นหยก - ถนนคนเดนิซปีู

เจ ีย่   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาค

ตะวนัตก เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ มชี ือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง 

แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัในเมอืงจางเจยีเจีย้ เมอืงจางเจยีเจีย้เป็นประดจุด ัง่ดนิแดนบรสิุทธิข์องโลก  
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
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 

รวมไปถงึการชว่ยเสริมพลังใหร้่างกายแข็งแรง น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ (Xi Pu Jia Walking 

Street) ตัง้อยูในเขตอุทยานอู่หลงิเหยียนเป็นถนนคนเดนิทีล่งทุนโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พืน้เมอืง

เพือ่ใหค้นทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ตา่งๆ จ าหนา่ยสนิคา้ทีร่ะลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืงตา่งๆ 

ในราคาถกู 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูป้ิงยา่งเกาหล ี(9) 
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 (10) 

 น าทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 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  
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีเ้ห็ด (11) 
 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 ์นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 

เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ทีมุ่่งขึน้สูภู่เขาประตูสวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรน า
ทา่นเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถบรกิารของอทุยานฯ   

 

 
  

ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ  
 

 การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาเทียนเหมนิซาน อาจมีการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบั
สถานการณ์ โดย อาจจะเป็นน่ังรถอุทยานขึน้และขากลับลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าให ้

ลูกคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาในการรอควินาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุด

ใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใชก้ารขึน้ และ ลงโดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลง
ตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั  
 หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิไม่วา่ส่วนใด สว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจไม่สามารถจดัโปรแกรมอืน่มา
ทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ และเงือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตี่อ

นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่น โดยสถานการณ์เชน่นี้ไม่สามารถทราบลว่งหนา้ได ้และ คา่ใชจ้่ายในการเขา้อทุยานฯ ทาง

บรษัิทไดท้ าการจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย - ร ้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - 

สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13) 

น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จดั
แสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ช้

วสัดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจดัแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ ึน้มา 

ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ

ผลติภัณฑเ์ครื่องนอนเพื่อสขุภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพาราน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่(Huangxing Walking Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงฉางซา ให้
เวลาอสิระแกท่า่นสามารถเลอืกสนิคา้และของฝากตา่งๆไดต้ามอธัยาศยั สนิคา้ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ในยา่น

นีม้ตี ัง้แตส่นิคา้ราคาประหยดั ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ   
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (15) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD541 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

02.00 น.+1 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

13 – 18 พฤศจกิายน 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

20 – 25 พฤศจกิายน 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

 

 

** 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) ** 

 
หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้

ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
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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) 
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 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 
5,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันถัดไป กอ่นเวลา 
14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิท

ไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ 
ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ
ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
ท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเย่นต์ทุกท่านยินดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรือ 

หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตร

โดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  
2. การยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

 

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) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว 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 ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็
ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
น ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
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9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่วา่กรณีใดก็

ตาม 
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