
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - สนามบนิฉางซา - เมอืงฉางเตอ๋ 
 
13.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน

ไทยสไมล ์(Thai Smile) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอิน

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

ช ัว่โมง) (พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ประเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ (Changde)  
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ พเิศษ!! เสรฟิทุกทา่นดว้ยเมนู KFC Set Box (1) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Four Seasons Golden Sun Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงเฟ่ิงหวง - สะพานสายรุง้ - ลอ่งเรอืตามลํานํา้ถวัเจยีง - เมอืงโบราญเฟ่ิงหวง 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง (Fenghuang) เป็นเมืองทีข่ ึน้อยูก่ับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจีย ตัง้อยู่

ทางทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน ตัง้อยูร่มิแม่น้ําถัวเจียง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมอืนด่านช่องแคบภูเขาทีเ่ด่น
ตระหงา่นมยีอดเขาตดิต่อกนัเป็นแนว เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง หรอืทีถู่กเรยีกในอกีชื่อ เมอืงหงส ์เป็นเมอืง
โบราณทีส่รา้งในราชวงศถ์งั ซึ่งเป็นเมอืงทีก่่อข ึน้ดว้ยหนิ จุดเด่นคอืกําแพงโบราณ ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยั

ราชวงศห์มงิ นอกจากนีย้งัมโีบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัลํา้ค่าทีต่กทอดมาจาก
ราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ 

 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 
 นําทา่นชม สะพานสายรุง้ (Rainbow bridge) สะพานไมโ้บราณทีม่ีหลังคาคลมุเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนิส 

เป็นสะพานประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ยปีกอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานน ัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของเฟ่ิง
หวง คือบ้านทีย่กพื้นสูงเรยีงรายเป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นทีน่ ิยมชมชอบท ัง้ชาวจนีและชาว
ตา่งประเทศ 



 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ํา้ถวัเจยีง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแมน่ํา้ถวัเจยีง ถอื
วา่เป็นไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งแม่นํา้ สะพานโบราณ 
เจดยีว์ ัน่หมงิ หอต ัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ลีกัษณะการก่อสรา้งแบบจนีโบราณสรา้งในสมยั
ราชวงศห์มงิและชงิ ระหว่างทางจะมีชาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของทีน่ี่เรยีกวา่ชนเผ่าถูเ่จียง เอาเรอืออกมาลอยลํา
คอยรอ้งเพลงตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วเพิม่สสัีนระหว่างการลอ่งเรอืใหส้นุกสนานมากยิง่ขึน้ 
 

 



 

 

 

 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถลอ่งเรอื อันเน่ืองมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรือเหตุผลอื่นๆ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมโดย นําทา่นชมบา้นตระกูลหยาง และ ชมพพิธิภณัฑ์
เมอืงโบราณเฟ่ิงหวงแทน 

 
นําทา่นชมแสงสยีามเย็น เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์ชงิ 
โดยภูมปิระเทศเป็นภูเขา และมทุีง่นาลอ้มรอบ ซึง่ตวัเมอืงต ัง้อยูบ่รเิวณเชิงเขา มแีม่นํา้ถวัเจยีงไหลผ่าน มี
สะพานหงเฉยีวเป็นทางเชือ่ม มถีนนทีปู่ดว้ยหนิขาว และมกํีาแพงโบราณต ัง้อยูร่มินํา้ หากทา่นใดทีไ่ดม้าเยือน
จะเหมือนเป็นประตเูขา้สูเ่มืองจีนโบราณในสมัยกอ่น พรอ้มกับทกุทา่นจะไดสั้มผัสความงดงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวง 
นําทุกทา่นเพลดิเพลนิไปกบัแสงสยีามเย็น ทีบ่รรยากาศภายในเมอืงจะถูกประดบัไปดว้ยไฟและโคมไฟตา่งๆ
ภายในเมอืงโบราณแห่งนี ้นอกจากนีทุ้กท่านยงัสามารถช้อปป้ิงของพืน้เมอืง อาหารพนืเมอืง หรอืขนม
พืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 

 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (4) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Fenghuang Guobin Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เขตอูห่ลงิหยวน (Wulingyuan) คอืชือ่เรยีกบรเิวณอนุรักษ์ทางธรรมชาตขิองจีนหลายๆแหล่ง
รวมกันทีม่ีทัง้ความงดงามทางธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร ์จนไดร้ับประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ตัง้อยูใ่นเขตเมืองจางเจีย
เจี้ย มณฑลหหูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชือ่เสยีงในเรือ่งเป็นแหลง่ทีม่ีเสาหนิควอรต์ไซตก์ว่า 3,100 ตน้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูป้ิงยา่งเกาหล ี(6) 



 

 

 

นําทา่นชม ลําธารแสม้า้ทอง หรอื จนิเปียนซ ีเป็นลําธารทีไ่หลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสูงชันเขา้ไปกลาง
ภเูขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของอุทยานแหง่ชาตจิางเจียเจี้ย โดยลําธารแหง่
น้ีจะไปบรรจบรวมกับแม่น้ําหลขีองมณฑลหหูนาน เมื่อเขา้สูเ่ขตของลําธารทา่นสามารถสัมผัสไดถ้งึความเย็นสบาย
และรม่รืน่ของตน้ไมแ้ละลําธาร สองขา้งทางมีเทอืกเขาทีส่วยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวต่างๆนานา เช่น 

ผาแสม้า้ทอง อรหันตเ์มาเหลา้ ผาเขาชว่ยมารดา น้ําลอดสีท่วาร และหนา้ผาตา่งๆ เหมือนววิของลําธารมีมนตส์ะกด
ใหท้า่นหลงเขา้ไปอยูใ่นเทพนยิายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นนําท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้
สมุนไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึง่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวียนของโลหติดว้ยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนําทุกท่านน่ังกระเชา้ขึน้สู่ เขาเทยีน
จือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ"์ ซึง่การน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขานัน้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึง่กระเชา้แต่ละตู ้
สามารถน่ังได ้ 8 ทา่น โดยระหว่างทีน่ั่งกระเชา้นัน้ทา่นสามารถชมทวิทัศน์ทีอ่ยูเ่บื้องลา่ง ทา่นจะไดพ้บกับแทง่ภเูขา
หนิรปูทรงประหลาดมากมายทีเ่ขยีวขจีปกคลมุไปดว้ยพืชนานาชนิด  เมื่อกระเชา้ขึน้ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้ม
ความงามของทวิทัศน์ทีส่ดุแสนประทับใจ ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับยอดเขาสงูชัน ลําหว้ยลกึ และป่าหนิหนิยักษ์ใน
รปูลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจื่อซานแหง่น้ียังเป็นที่ถา่ยทําภาพยนตรช์ือ่ดังหลายตอ่หลายเรือ่งโดยภาพยนตร์
ของฮอลลวีูด้ชือ่ดังทีค่นไทยเรารูจั้กกันก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร(AVATAR) น่ันเอง 

 

 
 

นําทา่นสู ่สวนจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นจุดหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนภเูขาอวตารตอ้งแวะมาถา่ยรปูบรเิวณน้ี นอกจากจะมีรูป
ปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึง่เป็นหนึง่ในสบิจอมพลรุน่แรกของกองทัพปลดแอกจีน ทีร่บชนะกองทัพญี่ปุ่ นผูร้ ุกราน 

และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกดิการปฏริปูการปกครองในประเทศจีน ตัง้เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแหง่น้ี ทางดา้น
ทศิใตข้องสวนแหง่น้ียังเป็นจุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิ
เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากนัน้นําทา่นชม สะพานเทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว หรอืทีบ่างคนเรียกว่า
สะพานหนึง่ในใตห้ลา้ บา้งก็เรยีกว่าสะพานใตฟ้้าอันดับ1 มีทวิทัศน์ทีส่วยงาม ซึง่ถอืเป็ดจุดทอ่งเทีย่วสําคัญที่หนึ่ง
บนเขาเทยีนจื่อซาน เคยเป็นทีถ่า่ยทําภาพยนตรห์ลายเรือ่ง หลังจากนัน้นําทา่นลงจากเขาเทยีนจื่อซาน โดย ลฟิท์

แกว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ย
งบประมาณกว่า 180 ลา้นหยวน หรอืราว 975 ลา้นบาท ซึง่ถกูบันทกึลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลฟิต์
ภายนอกอาคารทีม่ีความสงูทีส่ดุ และเร็วทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ : ข ึน้-ลงเขาดว้ยลฟิท ์และ กระเชา้ อยา่งละ 



 

 

 

1 เทีย่วตามความเหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถืน่จะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีทีก่ระเชา้หรอืลฟิทปิ์ดซ่อมบํารุง
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (7) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ แกรนดแ์คนยอน - สะพานแกว้ (ราคาทวัรน์ ีร้วมต ัว๋ค่าเขา้สะพานแกว้ ไป-กลบั) - รา้นหยก - พพิธิภณัฑ์

ภาพวาดทรายถนนคนเดนิซปูีเจีย่   
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาค

ตะวันตก เป็นหนึง่ในเมืองทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญทีส่ดุ มีชือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทีม่ีเอกลักษณ์ของตนเอง 

แหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เมอืงจางเจยีเจีย้เป็นประดุจด ัง่ดนิแดนบรสิุทธิข์องโลก  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 
นําทา่นเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตัง้ของ

สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ลา่สุดในจางเจียเจี้ย นําท่าน ทา้ทายความ

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

สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่ีความสงูเหนือพื้นดนิกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 

เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แหง่น้ีทําหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่ม

สองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยังมีกจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุด

ขดีอีกดว้ย 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่รา้นหยก เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพรห่ลาย ตามความเชือ่ของคนจีนซึง่มีมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใสก่ําไลหยก ก็จะช่วยเสรมิใหเ้ป็นคนมี

อํานาจ ชว่ยใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุง่เรอืง  อีกทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดทั้ง้รา่งกายและจติใจ 

รวมไปถงึการช่วยเสรมิพลังใหร้่างกายแข็งแรง ระหว่างทาง นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand 

Painting Museum) หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ึ่งจดัแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซิง ซึ่งเป็นผูท้ีร่เิร ิม่

ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ชว้สัดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้

หนิ ฯลฯ มาจดัแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้ับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี 

จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก  



 

 

 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปูีเจีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยใูนเขตอุทยานอู่หลงิเหยยีนเป็นถนนคน

เดนิทีล่งทนุโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่ใหค้นทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ 
จําหนา่ยสนิคา้ทีร่ะลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืงตา่งๆ ในราคาถูก 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (10) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ รา้นผลติภณัฑย์างพารา - ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน (ราคาทวัรน์ ีร้วมคา่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สู่ยอดเขาเทยีนเห

มนิซาน) - ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก - ถํา้ประตูสวรรค ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
 นําทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสขุภาพชนดิตา่งๆ นําทา่น 

น ัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่า
กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แหง่น้ีจัดว่าเป็นกระเชา้ทีม่ีความยาวทีส่ดุในโลก มีระยะทาง
ประมาณ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 
ทา่น (ขึน้อยูก่ับน้ําหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แห่งน้ีจัดไดว้่าเป็นกระเชา้ที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
ระหว่างทางทา่นจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลูก สลับซับซอ้นกันดสูวยงามแปลกตา 

 



 

 

 

 
 

 นําทา่น ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมค่าเขา้ 
ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่ีระยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสูงชัน 
ความกวา้งของระเบียงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วที่
อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบียงแกว้ 
เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 



 

 

 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีเ้ห็ด (12) 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถํา้ประตูสวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมค่าบนัไดเลือ่นขึน้สู่ ถํา้ประตูสวรรค)์ 

ประวัตขิองโพรงถ้ําแหง่น้ีเร ิม่บันทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตกุารณ์หนา้ผาของภเูขาซง่เหลยีง (Songliang Shan) 
ทีส่งูนับพันเมตรถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ้ําขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยัูกษ์ ดว้ยเหตน้ีุทําใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น 
เทยีนเหมนิ หรอื ประตสูวรรค ์นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ประตน้ีูมีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 
เมตร เมื่อทา่นมาถงึถ้ําประตสูวรรคท์า่นจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ที่มุ่งขึน้สู่ภูเขาประตูสวรรค์ ไดเ้วลาอันสมควรนํา
ทา่นเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถบรกิารของอุทยานฯ   

 

 



 

 

 

  

 
**ขอ้สําคญัทีผู่เ้ดนิทางทุกทา่นควรทราบ** 
- การเดนิทางขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นได้

ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ โดย อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเช้า
ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจทําใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาในการรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่น
ประกาศปิด หรอืรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใช้การขึน้ และ ลงโดย
กระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ โดย
คํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั  

- หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ทําใหไ้ม่สามารถ
เขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจ
ไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ และ เงือ่นไขการรกัษาความ
ปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น โดยสถานการณ์เช่นนีไ้มส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้และ 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ซฟู้ีด และไวนแ์ดง (13) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงจางเจยีเจีย้ - เมอืงฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิฉางซา - สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นําทา่นเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ

หวงซงิลู ่(Huangxing Walking Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านสามารถ

เลอืกสนิคา้และของฝากต่างๆไดต้ามอธัยาศยั สนิคา้ทีท่่านสามารถเลอืกซื้อในย่านนีม้ตี ัง้แต่สนิคา้ราคา

ประหยดั ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ ช  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (15) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE617 (ใชร้ะยะเวลา
บนิ 4 ช ัว่โมง) (พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

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 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 5,999 9,999 

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

18 – 23 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 9,999 

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 ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่วซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 



 

 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้

ดา่น หรอืวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 



 

 

 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

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

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ต๋ัว) 

จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต

หรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ

ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

** สําหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ปหรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

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

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตุรก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอุดอิาระเบยี        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) ** 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่

ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทกํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์

เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 



 

 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


