
 

  

 

 

           

                                                               

                                                                        



 

  

 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ - เทยีนเหมนิซาน - ถํา้ประตูสวรรค ์(รวมกระเชา้ บนัไดเล ือ่นทะลุ

เขา และรถอุทยาน) – ทางเดนิกระจก 
  
 
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพือ่ดําเนนิการขัน้ตอนการเช็คอนิ 
06.25 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่CZ606 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ ประเทศจนี ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นนั่งกระเชา้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน กระเชา้แห่งนีจ้ดัวา่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก 
ระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร โดยใชเ้วลานั่งประมาณ 40 นาท ี1 กระเชา้นั่งไดป้ระมาณ 8 ทา่น และ
กระเชา้แห่งนีจ้ดัไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามทนัสมยัมากทีส่ดุแห่งหนึง่ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามของ
ภเูขานับรอ้ยลกูสลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกบั ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก ซึง่มรีะยะทางอยู่ที ่60 
เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั ความกวา้งของระเบยีงแกว้วดัจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มคีวาม
หนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผสัทวิทศันอ์นังดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่

ทกุทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้เพือ่รกัษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 
 



 

  

 

 
  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางที ่99 โคง้สูถ้ํ่าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถํา้ประตสูวรรค ์ประวตัขิอง
โพรงถ้ําแห่งนีเ้ร ิม่บนัทกึไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆ หนา้ผาของ ภเูขาซง่เหลยีง(Songliang Shan) ทีส่งูนบัพัน
เมตรเกดิถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ้ําขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยูักษ์ ดว้ยเหตนุีทํ้าใหภ้เูขาลกูนีถ้กูเรยีก
เป็น เทยีนเหมนิ หรอื ประตสูวรรค ์นบัตัง้แตน่ัน้มา ประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความ
ลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ้ําประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สูภ่เูขาประตสูวรรค ์สมควรแกเ่วลา
เดนิทางลงจากเขาดว้ยรถอทุยาน  

 

 

(**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปล ีย่นแปลงเป็นน ัง่รถอุทยาน + ขึน้บนัไดเล ือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความ
สะดวกแกล่กูคา้ทีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเล ือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลง
กระเชา้ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปล ีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในสว่นการน ัง่
รถของอุทยานขึน้ไปบนถํา้ประตสูวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ํา้ประตูสวรรคไ์ด ้
ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิ และไม่จดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และ
การรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั 
โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 



 

  

 

 

OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจ ิง้จอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากทา่นไดม้าเยอืน
จางเจยีเจีย้แลว้ นีค่อือกีหนึง่การแสดงทีท่า่นไม่ควรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรือ่งราวอนัสดุซึง้ของนางจิง้จอกขาว
และหนุม่เก็บฟืนทีส่รา้งโดยผูกํ้ากบัชือ่ดงัของจนี คอื จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้ม่ทนุเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ยา่ง
ยิง่ใหญ่อลงัการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคณุภาพกวา่ 
600 คน (ราคาบัตรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทวัร)์ 

 

 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูป้ิงย่าง สไตลเ์กาหล ี

พกัที ่ MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
วนัทีส่อง ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี - จติรกรรมภาพวาดทราย - รา้นหยก - รา้นใบชา  - ถํา้มงักรเหลอืง 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชม ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ึ่งสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาล
ทอ้งถิน่ทีน่ี่ใหเ้ป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงของนักท่องเที่ยวทีม่าจางเจยีเจีย้ และเป็นสถานทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่
ชาวบา้นในพืน้ทีใ่หม้งีานทํากนั บรรยากาศทีน่ีอ่อกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ  
นําทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จดัแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ 
ซึง่เป็นผูท้ ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ด
ทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจดัแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่อง
มากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 
จากนัน้นําทา่นสู ่รา้นหยก เครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอย่างแพร่หลาย ตามความเชือ่ของคนจนีซึง่มีมาตัง้แต่
สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกบัการใสเ่ครือ่งประดบัจําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใสกํ่าไลหยก ก็จะ
ชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอํีานาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุง่เรอืง  อกีทัง้ยังช่วยสรา้งสมดุล
ใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลงัใหร้า่งกายแข็งแรง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นสู ่รา้นใบชา พาทา่นแวะชมิชาทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของเมืองจางเจยีเจีย้ มีรสชาตหิอม และยังช่วยบํารุง
สขุภาพอกีดว้ย นับเป็นอกีหนึง่อย่างทีค่นไทยนยิมซือ้กลบักนัไปเป็นของฝากแดค่นทีร่กั 

 จากนัน้นําทา่นสู ่ถํา้มงักรเหลอืง หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกวา่ หวงหลงตง้ เป็นถ้ําทีม่คีวามงดงามและใหญ่ทีส่ดุ
ในจางเจยีเจีย้ มคีวามสงู 50 เมตร กวา้ง 80 เมตร และยาวถงึ 30 กโิลเมตร เปิดใหช้มไดป้ระมาณ 4.5 
กโิลเมตร โดยทา่นสามารถลอ่งเรอืไปตามลําน้ําใตด้นิซึง่ไหลผ่านกลางถ้ําชมน้ําตกเทวดาสวรรคล์ดัเลาะไป
ตามอโุมงคภ์ายในถ้ํา ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ยทีม่คีวามวจิติรงดงาม มเีสาหลกัมังกรขนาด 10 คนโอบ 



 

  

 

ภายในยังมสีระน้ําพญามังกรซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 400 ตารางเมตร สว่นความลกึของสระนีย้ังเป็นปรศินาอยู ่ยัง
ไมม่ผีูใ้ดสามารถวดัได ้ในชว่งเชา้ตรูแ่ละกลางคนืจะมหีมอกปกคลมุบางๆเปรยีบเสมอืนทา่นอยูบ่นสรวง
สวรรคบ์นพืน้พภิพ ซึง่ผูค้นทีไ่ดม้าตา่งประทบัใจจนไมส่ามารถหาคําบรรยายถงึความสวยงานและดนู่าเรน้ลบั
นีไ้ดจ้งึไดข้นานนามสระแห่งนีว้า่"สระน้ํามหัศจรรย ์

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยอาหารทะเลไวทแ์ดง + ปขูน ท่านละ 2 ตวั 

พกัที ่  MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

 
วนัทีส่าม แกรนดแ์คนยอน – สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุโลก – รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี 
                      รา้นผลติภณัฑย์างพารา - จางเจยีเจ ีย้ - กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจยีเจีย้ เป็นจดุทีต่ัง้ของสะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุ
ในโลก ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ลา่สดุในจางเจยีเจีย้ นําทา่นพสิจนูค์วามกลา้กบั สะพานแกว้จาง
เจยีเจ ีย้ เหนอืแคนยอน ทีม่คีวามสงูเหนอืพืน้ 980 ฟุต และมคีวามยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim 
Dotan นักออกแบบชือ่ดงัจากอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนีทํ้าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั 
นอกจากนีจ้ดุกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบนัจี๊จัม้และซบิไลนใ์หท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 



 

  

 

 

 
(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไมผ่่านการตรวจความปลอดภยั หรอืไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ใหท้่าน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** // 
** บตัรเขา้ชมของทางคณะเป็นเพยีงบตัรเขา้ชมสะพานแกว้เท่าน ัน้ ไม่ไดร้วมถงึคา่ลอ่งเรอื และ
การเดนิชมแกรนดแ์คนยอ่น ซึง่หากทางอทุยานมกีารประกาศเปล ีย่นแปลง และบงัคบัใหท้างคณะ
ตอ้งซือ้ต ัว๋ชุด ทางลกูคา้ตอ้งชําระเงนิเพิม่ท่านละ 100 หยวน**) 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูสกุ ีเ้ห็ด 
จากนัน้นําทา่นแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ และแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี
โบราณ ซึ่งเป็นอกีวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธี
ธรรมชาต ิ
นําทา่นสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา  ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสุขภาพชนิด
ตา่งๆ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ 

21.50 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบินที ่
CZ605 

00.15(+1) เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

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

**หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋ เนือ่งจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 



 

  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปล ีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม  

และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุตํา่กวา่ 

18 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

20 - 22 พฤศจกิายน 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

26 – 28 พฤศจกิายน 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

06 – 08 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

09 – 11 ธนัวาคม 2561 14,999 17,999 2,500 8,900 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

16 – 18 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

22 – 24 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 14,999 17,999 2,500 8,900 

05 – 07 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

09 – 11 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

15 – 17 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

23 – 25 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

27 – 29 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร  ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 



 

  

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นต้องการแยกตวัออกจาก

คณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/

ทา่น/รา้น 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทัง้ส ิน้ แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซี่าแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซี่าเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ท่านเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



 

  

 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิาร

ดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

สํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมื่อจองและจ่าย
มัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจําใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หากมีการยกิ
เลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน
หรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่

ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่ง
หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 



 

  

 

 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน้  

 
ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้
ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องไดไ้ม่

มกีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องไดไ้ม่

เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําข ึน้เครือ่งในทุกกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

  

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การทาํวซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน ลูกคา้ไมต่อ้ง

สง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับตํารวจตรวจคนเขา้

เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 


