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วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิฯ) - จางเจียเจีย้ - ตึกมหัศจรรย์ 72 ช้ัน 

10.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการ
บิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน
การเช็คอินรับบตัรโดยสาร เน่ืองจากเป็นเท่ียวบินเช่าเหมาล าท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วง
ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ือง
ออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที 

*หากตอ้งการเลือกท่ีนัง่มีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจง้จองล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่ต ่ากวา่ 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
12.35 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจีย้ ประเทศจีน โดย สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) 

เท่ียวบินท่ี VZ3694 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง 
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจีย้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย1ชัว่โมง โปรดปรับเวลาเพื่อ

สะดวกต่อการนดัหมาย) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านชม ตึก
มหัศจรรย์ 72 ช้ัน แห่งเมืองจางเจียเจีย้ แลนดม์าร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจ้ียท่ีเป็นเสมือนแม่เหลก็ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืน ถูกสร้างขึ้นโดยน าเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจ้ียมารวมกนั โดยมีอาคารสูงท่ีสร้าง
จ าลองถ ้าประตูสวรรค ์ บา้นยกพื้นโบราณท่ีเป็นบา้นพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากน้ีท่ีน้ียงัถูกออกแบบให้
กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย ์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผบับาร์ ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีตกแต่งดว้ย
แสงสีสุดอลงัการ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองจางเจียเจ้ีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั Wulingyuan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันท่ีสอง          เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเล่ือนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง -  
                        ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน - ศูนย์ผลติภัณฑ์ยางพารา 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน ขึน้กระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลก (กระเชา้มีความยาวถึง 7.5 
กิโลเมตร)  อยูสู่งเหนือระดบัน ้าทะเล 1,518 เมตร ขณะท่ีนัง่กระเชา้ขึ้นเขาสามารถช่ืนชมทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของภูเขาท่ีมีความอลงัการแห่งน้ี สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซ่ึงเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็น
ความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายท่ีตั้งตระหง่านเสียดฟ้า

 
 

เม่ือถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน น าคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหนา้ผา ชมทศันียภาพจากมุมสูงบน
ยอดเขา  อีกทั้งไดส้ัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่การเดินบนพื้นกระจกใสของระเบียงกระจกใสเลียบหนา้ผา 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งการเผชิญกบัความหวาดเสียว สามารถนัง่รอบริเวณทางออกอีกดา้นของ ระเบียง
กระจกใสเลยีบหน้าผาได ้จากนั้นน าท่านสู่ โพรงประตูสวรรค ์โดย บันไดเล่ือนท่ีสร้างขึน้โดยการเจาะทะลุภูเขา มี
ความสูงถึง 7 ขั้น เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมินซ่ึงหาดูไดย้ากตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ทัว่โลก บริเวณน้ี ท่านจะไดถ้่ายภาพ ประตูสวรรค์ อยา่งใกลชิ้ด จากนั้นท่านสามารถทดสอบก าลงัขาของ
ท่านโดยการเดินลงบนัได 999 ขั้น เพื่อลงมายงัลานจอดรถและท่ีอยูด่า้นล่างของประตูสวรรค ์ในปี 1990 มีนกับิน
ชาวรัสเซียขบัเคร่ืองบิน 3 ล าบินลอดผา่นช่องโพรงหินประตูสวรรคแ์ห่งน้ีพร้อมกนั ภาพประวติัศาสตร์น้ีถูก
บนัทึกและเผยแพร่ไปทัว่โลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นท่ีรู้จกัของนกัผจญภยัทัว่โลกท่ีอยากเดินทางมาสัมผสั
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ดว้ยตวัเอง จากนั้นน าท่านนัง่รถบสัของอุทยานท่ีขบัโดยคนขบัผูช้  านาญเส้นทางเป็นขึ้น ลงเขาเป็นพิเศษน าคณะ
ลงเขาผา่น เส้นทาง 99 โค้ง 

หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวต่อแถวขึ้นกระเชา้เป็นจ านวนมาก ทางบริษทัฯ อาจท าการ
สลบัโปรแกรมใหค้ณะนัง่รถอุทยานขึ้นไปยงับริเวณถ ้าประตูสวรรค ์ จากนั้นน าคณะขึ้นยอดเขาผา่นบนัไดเล่ือน
ทะลุภูเขา เม่ือเสร็จจากการเท่ียวชมบนยอดเขาแลว้จึงน าคณะลงจากยอดเขาโดยกระเชา้ลอยฟ้า ซ่ึงเป็นการสลบั
การใชย้านพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเล่ียงการรอคิวท่ีนานเกินไปในช่วงเทศกาล 

** บนัไดเล่ือนทะลุภูเขาและถนน 99 โคง้จะปิดใหบ้ริการในช่วงเดือนธนัวาคม - เดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปีทาง 
ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถใชส้ัญจร
ได ้ในส่วนท่ีเป็นกระเชา้ขึ้น/ลงเขายงัคงเปิดใหบ้ริการตามปกติในฤดูหนาว 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน (Foot Massage Shop) ชมการสาธิตการนวดเทา้ และแช่เทา้
ดว้ยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิต
ดว้ยวิธีธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลติภัณฑ์ยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้
และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพต่างๆท่ีผลิตจากยางพารา  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั Wulingyuan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสาม         อุทยานจางเจียเจีย้ - เขาเทียนจ่ือซาน (เขาอวตาร) - ขึน้ลฟิท์แก้ว - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - สวนจอมพลเฮ่อ 

                        หลง - ศูนย์ผลติภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลติภัณฑ์ผ้าไหม 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ เปล่ียนนัง่รถอุทยานน าท่านสู่ เขาเทียนจ่ือซาน (เขาอวตาร) โดย ลฟิท์แก้วไป่
หลง เป็นลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียท่ีสร้างขึ้นเทียบหนา้ผาสูงชนั มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์
แกว้ ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาฮาลีลูยา่ มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีสุดแสน
ประทบัใจ ของจางเจียเจ้ียทั้งดา้นทิศตะวนัออก ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของเขาเทียนจ่ือซานนั้นเตม็ไปดว้ยชะง่อน
ผาอนัสูงชนั เหวลึก และป่าหิน หินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่างๆ ยนืตระหง่านค ้าฟ้า จากนั้นน าท่านชม เทียนเส้ียตีอ้ี ้
เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใตฟ้้าอบัดบั 1) ในจางเจียเจ้ียท่ีมีทศันียภาพสวยงาม รายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา 
ซ่ึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ช่ือดงัเร่ือง “ อวตาร ” ไดน้ าวิวบางส่วนของขนุเขามาเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง
ดงักล่าว ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีแสนประทบัใจมิรู้ลืม 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผูม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณน้ี 
นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจีน ท่ีรบชนะ
กองทพัญ่ีปุ่ นผูรุ้กราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์
ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่งน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นทศันียภาพท่ีกวา้งไกลของทะเลขนุเขา
นบัร้อยลูก หมายเหต ุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการน าท่านลงเขาโดยลิฟทแ์กว้ หรือกระเชา้อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ทั้งน้ี เพื่อหลีกเล่ียงการรอคิวท่ีนานเกินควร จากนั้นน าท่าน ศูนย์ผลติภัณฑ์หยก หยก (Jade Shop) 
เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายตามความเช่ือของคนชาวจีนซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความ
เช่ือเก่ียวกบัการใส่หยกเป็นเคร่ืองประดบัจะช่วยเสริมให้มีอ านาจ ช่วยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และความ
เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยงัช่วยสร้างสมดุลใหเ้กิดขึ้นไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลงัใหร่้างกาย
แขง็แรง น าท่านชม ศูนย์ผลติภัณฑ์ผ้าไหม ใหท้่านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจีน
อนัสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั Zhangjiajie Days Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 OPTION TOUR : การแสดงชุด จ้ิงจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการแสดง
กลางแจง้ท่ีจะจดัแสดงไดเ้ฉพาะบางฤดูกาลและในวนัท่ีไม่มีฝนเท่านั้น ดว้ยเหตุปัจจยัน้ีจึงไม่สามารถบรรจุการ
แสดงชุดน้ีอยูใ่นโปรแกรมทวัร์เน่ืองจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง ส าหรับลูกทวัร์ท่ีตอ้งการชมการ
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แสดงชุดดงักล่าวสามารถแจง้ความประสงคก์บัไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์เพื่อท าการจองท่ีนัง่ โดยอตัราค่าเขา้
ชมส าหรับท่ีนัง่ทัว่ไป 400 หยวนต่อท่าน รายการชมการแสดงน้ีเป็นโปรแกรมเสริมท่ีลูกทวัร์ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ต่างหาก การจะเขา้ชมหรือไม่เขา้ชมขึ้นอยูก่บัความสมคัรใจของลูกทวัร์ ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายบงัคบัใหลู้ก
ทวัร์เสียค่าใชจ่้ายเพื่อเขา้ชมการแสดงแต่อยา่งใด 

วันที่ส่ี               เลือกซ้ือโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พพิธิภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน -  
                        สนามบินจางเจียเจีย้ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัในโรงแรมท่ีพกั หรือ ท่านสามารถเลือกซ้ือโปรแกรมเสริมซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการท่องเท่ียว ไดแ้ก่โปรแกรมเท่ียวสะพานกระจกท่ีถูกสร้างคร่อมหุบ
เขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก สะพานกระจกจางเจียเจีย้ ในเขตอุทยานแกรนดแ์คนยอ้น ทา้ทายท่านดว้ยการเดินผา่น 
สะพานพื้นกระจกใสท่ีมีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานท่ีน่าหวาดเสียว
แห่งน้ีออกแบบ โดย  Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยตอ้งการสร้างสะพานกระจกเพื่อเช่ือมยอดเขาสอง
ยอดเขา้ไวด้ว้ยกนั สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดค้ราวละ 800 คนพร้อมกนั สะพานน้ีเป็นอีกหน่ึงไฮไลทส์ าหรับ
ผูม้าเยอืนจางเจียเจ้ีย  

  อตัราค่าบริการส าหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,000 บาท 

  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเท่ียวชมสะพาน ประมาณ 4 ช่ัวโมง รวมเวลาเดินทางไป กลบั 

  ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ ส่ง และค่าน าเท่ียวของไกด์ท้องถิ่น  
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง จางเจียเจ้ีย น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง สถานท่ีจดัแสดงผลงาน
ทางศิลปะทอ้งถ่ินยอดเยีย่ม ท่ีสร้างช่ือเสียงใหเ้มืองจางเจียเจ้ีย โดยศิลปินหนุ่มนาม หล่ี จวิน เซิง ผูซ่ึ้งเกิดและ
เติบโตในเมืองน้ี ท่านไดส้ร้างผลงานทางศิลป์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทศันียภาพในอุทยานจางเจียเจ้ีย โดยใช้
วสัดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย ก่ิงไม ้ใบไม ้ตน้หญา้ น ามาร้อยเรียงเป็นภาพสีท่ีมีมิติสมจริง จนท่าน
กลายเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาติในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านซ้ือของฝากก่อนกลบั ช้อปป้ิงถนนคนเดิน ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกแก่คนทางบา้นหรือญาติมิตรสหายตามอธัยาศยั

 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจีย้ เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

17.00 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ 
(Thai Vietjet Air) เท่ียวบินท่ี VZ3695 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืม
บนเคร่ือง 

20.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

 

*********************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

บินตรง จางเจียเจีย้ ดินแดนสวรรค์หุบเขาพนัยอดสูงเสียดฟ้า 4 วนั 3 คืน-VZ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

 

เดินทางเดือน เมษายน 2566 

28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 20,990.- 5,900.- 

เดินทางเดือน พฤษภาคม 2566 

05 - 08 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

12 - 15 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

19 - 22 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

26 - 29 พฤษภาคม 2566 18,990.- 4,900.- 

เดินทางเดือน มิถุนายน 2566 

02 - 05 มิถุนายน 2566 20,990.- 4,900.- 

09 - 12 มิถุนายน 2566 18,990.- 4,900.- 

16 - 19 มิถุนายน 2566 18,990.- 4,900.- 

23 - 26 มิถุนายน 2566 18,990.- 4,900.- 
 

** หมายเหตุ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเดก็ / Infant (ทารก) เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัเดินทางไปกลบัตามเส้นทางและวนัท่ีระบุในรายการ 

• ค่าน ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 
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• ค่าน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 

• ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
• ค่าท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มค่าพกัหอ้ง

เด่ียว *หากหอ้งพกัแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเป็นเตียงเด่ียว 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

• ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทาง 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

🗶 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival 1,200 บาท ต่อท่าน 

** วีซ่าแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการ
เดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได ้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี ลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถหักคืน
ค่าวีซ่าได ้และทางบริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนแลว้ ** 

🗶  ค่าท าหนงัสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 

🗶 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงในกรณีท่ีสายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม 

🗶 ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

🗶          ค่าอาหารบนเคร่ืองบิน, ค่าเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

🗶 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุเช่นค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ
นอกรายการ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

🗶 ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มงัสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ 

🗶 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยดุ
งาน, การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 1,200 บาทต่อท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยส่งอีเมลร์ายช่ือและหนา้หนงัสือเดินทาง 
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เพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.  ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขการ
ใหบ้ริการท่ี ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

*** เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ *** 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 100% โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ า
โรงแรมท่ีพกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ า
โรงแรมท่ีพกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัร์ตรงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน** 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระ
เงินค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืนๆท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 30 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หาก
มีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง 

3. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า 30 ท่าน รวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หาก
มีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง 
● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท 

● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 

● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 

       4. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชั้นประหยดัพิเศษของเท่ียวบินปกติและเท่ียวบินเช่าเหมาล า ทางบริษทัจะท าการ
ออกบตัรโดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขั้นต ่า 10 ท่าน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้หากท่าน
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ตอ้งการเปล่ียนแปลงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน เวลา
ก าหนดการเดินทางของเท่ียวบิน ตามขอ้ก าหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์,เท่ียวบิน,สายการบินและท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว
ตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนท่ีนัง่ของชั้นประหยดัพิเศษของสายการบิน และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น
ส าคญั 
5. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได ้
6. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. เดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่งการ
เดินทางท่องเท่ียวน้ี 
9. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผู ้
เดินทาง 
10. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร โรคระบาด ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 
11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 
12. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัทวัร์) 
13. ในกรณีผูเ้ดินทางท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง 
(ถา้มี)  
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14. กรณีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดๆ ทั้งส้ิน 
15. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน 
16. กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตามทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
17. กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋การเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีท่านออก
ตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
 

** ผูซ้ื้อควรศึกษา ท าความเขา้ใจเง่ือนไขดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสาร อยา่งถ่ีถว้น ทั้งน้ีเพือ่เป็นประโยชน์กบัผูซ้ื้อเอง **  
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

