
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซาหวงหวั – เมอืงฉางเตอ๋ 
 
11.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

ไทยสไมล ์(WE) มีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกแกท่า่น 

 
14.30 น. เดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา หวงหวั โดยเทีย่วบนิที ่WE616  
 

* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง สายการบนิมบีรกิารอาหาร และเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง * 
 
18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ประเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ เพื่อเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ KFC SET BOX 
 
ทีพ่กั FOUR SEASON GOLDEN SUN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงฉางเตอ๋ – เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง – ลอ่งเรอืแมนํ่า้ถวัเจยีง – ชมววิแสงสเีมอืงเฟ่ิงหวง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง (Fenghuang) เป็นเมืองทีข่ ึน้อยูก่ับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจีย ตัง้อยูท่าง

ทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน ตัง้อยูร่มิแม่น้ําถัวเจียง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนดา่นชอ่งแคบภเูขาทีเ่ดน่ตระหง่านมียอด
เขาตดิตอ่กันเป็นแนว เมืองโบราณเฟ่ิงหวง หรอืทีถ่กูเรยีกในอีกชือ่ เมืองหงส ์เป็นเมืองโบราณทีส่รา้งในราชวงศถั์ง ซึง่เป็น
เมืองทีก่อ่ขึน้ดว้ยหนิ จุดเดน่คอืกําแพงโบราณ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ นอกจากน้ียังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางดา้นวัฒนธรรมอันล้ําคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ 

 

 
 



 

 

 

นําทา่นชม สะพานสายรุง้ (Rainbow bridge) สะพานไมโ้บราณทีม่ีหลังคาคลมุเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็น
สะพานประวัตศิาสตรท์ีม่ีความเป็นมาหลายรอ้ยปีกอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของเฟ่ิงหวง คอืบา้นทีย่ก
พื้นสงูเรยีงรายเป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชมชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ 
 

 
 
จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่า้ถวัเจยีง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น้ําถัวเจียง ถือว่าเป็น
ไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแม่น้ํา สะพานโบราณ เจดยีว่ั์นหมิง หอต๋ัวชุ่ย 
ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ีลักษณะการกอ่สรา้งแบบจีนโบราณสรา้งในสมัยราชวงศ์หมิงและชงิ ระหว่างทางจะมี
ชาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของทีน่ี่เรยีกว่าชนเผ่าถูเ่จียง เอาเรอืออกมาลอยลําคอยรอ้งเพลงตอ้นรับนักท่องเที่ยวเพิ่ม
สสัีนระหว่างการลอ่งเรอืใหส้นุกสนานมากยิง่ข ึน้ 
 

 



 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอื อนัเนือ่งมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรอืเหตุผลอืน่ๆ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมโดย นําทา่นชมบา้นตระกูลหยาง และ ชมพพิธิภณัฑเ์มอืง
โบราณเฟ่ิงหวงแทน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําทา่นชมแสงสยีามเย็น เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ โดยภมูิ
ประเทศเป็นภเูขา และมีทุง่นาลอ้มรอบ ซึง่ตัวเมืองตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา มีแม่น้ําถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียวเป็นทาง
เชือ่ม มีถนนทีปู่ดว้ยหนิขาว และมีกําแพงโบราณตัง้อยูร่มิน้ํา หากทา่นใดที่ไดม้าเยือนจะเหมือนเป็นประตูเขา้สู่เมืองจีน
โบราณในสมัยกอ่น พรอ้มกับทกุทา่นจะไดส้ัมผัสความงดงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวง นําทกุทา่นเพลดิเพลนิไปกับแสงสี
ยามเย็น ทีบ่รรยากาศภายในเมืองจะถกูประดับไปดว้ยไฟและโคมไฟตา่งๆภายในเมืองโบราณแหง่น้ี นอกจากน้ีทกุทา่นยัง
สามารถชอ้ปป้ิงของพื้นเมือง อาหารพืนเมือง หรอืขนมพื้นเมืองตา่งๆมากมาย 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั FENGHUANG FENG TING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงเฟ่ิงหวง – เมอืงจางเจยีเจีย้ – เขาเทยีนเหมนิซาน (รวมรถอุทยาน+กระเชา้) – ระเบยีงแกว้ หรอืทางเดนิ

กระจก – ถํา้ประตูสวรรค ์– รา้นบวัหมิะ – OPTION : โชวก์ารแสดงจิง้จอกขาว 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน ในภาคกลาง
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตเูชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึง่ในเมืองทอ่งเทีย่วทีส่ําคัญทีส่ดุ มี
ชือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทีม่ีเอกลักษณ์ของตนเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เมอืงจาง
เจยีเจีย้เป็นประดุจด ัง่ดนิแดนบรสิุทธิข์องโลก  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

นําทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่ากระเช้า
ไฟฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แหง่น้ีจัดว่าเป็นกระเชา้ทีม่ีความยาวทีส่ดุในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 
กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับ



 

 

 

น้ําหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แหง่น้ีจัดไดว้่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุแหง่หนึง่ ระหว่างทางทา่นจะไดช้ม
ความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลับซับซอ้นกันดสูวยงามแปลกตา 

 

 
 
นําทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมค่าเขา้ ระเบยีง
แกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่ีระยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชัน ความกวา้งของ
ระเบียงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัส
ทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบียงแกว้ เพื่อรักษาความ
สะอาดและความใสของกระจก  

 

 



 

 

 

  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถํา้ประตูสวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมคา่บนัไดเลือ่นขึน้สู ่ถํา้ประตูสวรรคห์นึง่ขา) 
ประวัตขิองโพรงถ้ําแหง่น้ีเร ิม่บันทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตกุารณ์หนา้ผาของภเูขาซง่เหลยีง (Songliang Shan) ที่
สงูนับพันเมตรถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ้ําขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยัูกษ์ ดว้ยเหตน้ีุทําใหภ้เูขาลกูน้ีถกูเรยีกเป็น เทียน
เหมนิ หรอื ประตสูวรรค ์นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ประตน้ีูมีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อ
ทา่นมาถงึถ้ําประตสูวรรคท์า่นจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ทีมุ่่งขึน้สูภ่เูขาประตสูวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางลง
จากเขาดว้ยรถบรกิารของอุทยานฯ   

  
 

**ขอ้สําคญัทีผู่เ้ดนิทางทุกทา่นควรทราบ** 
- การเดนิทางขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ข ึน้อยู่กบัสถานการณ์ โดย 
อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจทําใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาในการรอ
ควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด หรอืรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใช้การขึน้ และ ลง
โดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยคํานงึถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั  
- หากทางอทุยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ทําใหไ้มส่ามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิ์ไม่
สามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมอิากาศ และ เงือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัท่องเทีย่วทุกท่าน โดยสถานการณ์เช่นนีไ้ม่สามารถ
ทราบลว่งหนา้ได ้และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด โดยทีไ่มต่อ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
 



 

 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) 
หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าว
จีนทกุบา้นมาแตโ่บราณ 
 
OPTION : โชวก์ารแสดง จิง้จอกขาว สงวนสทิธิ์สําหรบัท่านทีส่นใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ท่าน 
สามารถตดิตอ่สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ สําหรบัทา่นทีไ่มซ่ือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่หวัหนา้ทวัรจ์ะพา
คณะเขา้เขา้สูท่ ีพ่กัตามอธัยาศยั หรอืนําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง 

 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงจางเจยีเจีย้ – จางเจยีเจีย้ ไอซ&์สโนว ์เวลิด์ ICE AND SNOW WORLD (รวมบตัรคา่เขา้ และคา่เช่าชุดกนั

หนาวแลว้) – พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย – รา้นใบชาหรอืผา้ไหม – ถนนคนเดนิซีปูเจีย่ – สะพานแกว้ (รวมต ัว๋
เขา้สะพานแกว้ไป-กลบั) – OPTION : ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟ่ิงห ู  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ ไอซ ์& สไนวเ์วลิด์ (ZHANG JIA JIE ICE & SNOW WORLD) เป็นสถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่

ลา่สดุของเมืองจางเจียเจี้ย บนพื้นทีก่ว่า 200 เอเคอร ์เป็นสถานทีเ่ลน่หมิะในรม่ มีกจิกรรมมากมายภายในโดยไฮไลทข์อง
ทีน้ี่อาท ิสะพานหมิะ สไลด ์รถบัมเปอร ์คาร ์และโชว์ Frozen เป็นตน้รวม 6 จุด (รวมคา่เขา้และกจิกรรมภายใน ยกเวน้
กจิกรรมสก ีและอุปกรณ์เลน่สก ีราคาประมาณ 350 หยวน/ทา่น) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 

 
 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรอื จวินเซงิฮวาเยี้ยน สถานที่ซึง่จัดแสดง
ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกันว่า จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดธุรรมชาต ิเช่น 
กรวดส ีเม็ดทราย ก ิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีร่ังสรรค์ข ึน้มา ลว้นไดร้ับรางวัลและการยกย่อง
มากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปท่ัวโลก 
 

 



 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปูีเจีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยใูนเขตอุทยานอู่หลงิเหยยีนเป็นถนนคนเดนิ
ทีล่งทนุโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหลง่สนิคา้พื้นเมืองเพื่อใหค้นทอ้งถิน่มีรายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ จําหน่ายสนิคา้ที่
ระลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพื้นเมืองตา่งๆ ในราคาถกู 
 

 
 
นําทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกับ สะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) 
(รวมคา่เขา้ชมสะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่ีความสงูเหนือพื้นดนิกว่า 980 ฟตุ และมีความยาว
กว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งน้ีทําหนา้ที่เป็น
ทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากน้ีจดุกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบ
สดุขดีอีกดว้ย 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นใบชา (Tea Shop) สวรรคข์องคนรักชา ใหท้า่นไดช้มิชาตา่งๆทีม่ีชือ่เสยีงของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เชน่ ชาอู่หลงของเมอืงปักก ิง่ ชาผู๋เอ๋อรจ์ากเมืองหยนุหนาน และชาอื่นๆทีม่ีชือ่เสยีงตา่งๆหลากหลายชนดิ ที่
รวบรวมจากแหลง่ผลติขึน้ชือ่ ใหท้า่นไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสทา่นไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนดิตา่งๆได ้
อยา่งเต็มที ่หรอืรา้นผา้ไหม 
 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ เมอืงจางเจยีเจีย้ – ลําธารแสม้า้ทอง – รา้นยางพารา – น ัง่กระเชา้ข ึน้เขาเทยีนจือ่ซาน – สวนจอมพลเฮอ่หลง – 

สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่ – ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง – รา้นหยก 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นชม ลําธารแสม้า้ทอง หรอื จนิเปียนซ ีเป็นลําธารทีไ่หลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสูงชันเขา้ไปกลางภูเขา
วงกตระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของอุทยานแหง่ชาตจิางเจียเจี้ย โดยลําธารแห่งน้ีจะไป
บรรจบรวมกับแม่น้ําหลขีองมณฑลหหูนาน เมื่อเขา้สูเ่ขตของลําธารทา่นสามารถสัมผัสไดถ้งึความเย็นสบายและรม่รืน่ของ
ตน้ไมแ้ละลําธาร สองขา้งทางมเีทอืกเขาทีส่วยงามและแปลกตาและแวะชมจดุชมววิตา่งๆนานา เชน่ ผาแสม้า้ทอง อรหันต์
เมาเหลา้ ผาเขาชว่ยมารดา น้ําลอดสีท่วาร และหนา้ผาตา่งๆ เหมือนววิของลําธารมีมนตส์ะกดใหท้า่นหลงเขา้ไปอยูใ่นเทพ
นยิายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี



 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์
เครือ่งนอนเพื่อสขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
น่ังกระเชา้ขึน้สู ่เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ"์ ซึง่การน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขานัน้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาท ี
ซึง่กระเชา้แตล่ะตูส้ามารถน่ังได ้ 8 ทา่น โดยระหว่างทีน่ั่งกระเชา้นัน้ทา่นสามารถชมทวิทัศน์ทีอ่ยูเ่บื้องลา่ง ท่านจะไดพ้บ
กับแทง่ภเูขาหนิรปูทรงประหลาดมากมายทีเ่ขยีวขจีปกคลมุไปดว้ยพืชนานาชนดิ  เมื่อกระเชา้ขึน้ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะได ้
ชมความงามของทวิทัศน์ทีส่ดุแสนประทับใจ ทา่นจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ลําหว้ยลกึ และป่าหนิหนิยักษ์ใน
รปูลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจื่อซานแหง่น้ียังเป็นทีถ่า่ยทําภาพยนตรช์ือ่ดังหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของ
ฮอลลวีูด้ชือ่ดังทีค่นไทยเรารูจั้กกันก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร(AVATAR) น่ันเอง 

 

 
 
นําทา่นสู ่สวนจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นจุดหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนภเูขาอวตารตอ้งแวะมาถา่ยรปูบรเิวณน้ี นอกจากจะมีรปูปั้นของ
จอมพลเฮ่อหลง ซึง่เป็นหนึง่ในสบิจอมพลรุน่แรกของกองทัพปลดแอกจนี ทีร่บชนะกองทัพญีปุ่่ นผูร้กุราน และกองทัพของ
เจียงไคเช็ค จนเกดิการปฏริปูการปกครองในประเทศจีน ตัง้เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแหง่น้ี ทางดา้นทศิใตข้องสวนแหง่น้ียัง
เป็นจุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไม่ถว้น เชน่ เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิเขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรย
ดอกไม ้ฯลฯ 
 
จากนัน้นําทา่นชม สะพานเทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว หรอืสะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่ หรอืทีบ่างคนเรยีกว่าสะพานหนึง่ในใตห้ลา้ 
บา้งก็เรยีกว่าสะพานใตฟ้้าอันดับ1 มีทวิทัศน์ทีส่วยงาม ซึง่ถอืเป็ดจุดทอ่งเทีย่วสําคัญทีห่นึง่บนเขาเทยีนจื่อซาน เคยเป็นที่
ถา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรือ่ง หลัง 
 
จากนัน้นําทา่นลงจากเขาเทยีนจื่อซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ถูก
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซึง่ถูกบันทกึลงใน 
Guinness World Records ว่าเป็นลฟิตภ์ายนอกอาคารทีม่ีความสงูทีส่ดุ และเร็วทีส่ดุในโลก  



 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพรห่ลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึง่มีมา
ตัง้แตส่มัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะช่วยเสรมิให ้
เป็นคนมีอํานาจ ชว่ยใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุง่เรอืง อีกทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดทั้ง้ร่างกายและ
จติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรงอีกดว้ย 
 

 
** ขอ้สําคญัทีผู่เ้ดนิทางทุกท่านควรทราบ ** 

 
- การขึน้-ลงเขาดว้ยลฟิทแ์ละกระเชา้ อยา่งละ 1 เทีย่ว ตามความเหมาะสม โดยไกดท์อ้งถืน่จะแจง้ใหท้ราบ  
- ในกรณีทีก่ระเชา้หรอืลฟิทปิ์ดซ่อมบํารุง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
 
 

OPTION : ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ช ัว่โมง สงวนสทิธิส์ําหรบัท่านทีส่นใจ ราคาท่าน
ละประมาณ 350 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ สําหรบัท่านทีไ่ม่ซื้อ
ทวัรเ์สรมิเพิม่หวัหนา้ทวัรจ์ะพาคณะเขา้เขา้สูท่ ีพ่กัตามอธัยาศยั หรอืนําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง 

 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก เมอืงจางเจยีเจีย่ – เมอืงฉางซา – ชอ้ปป้ิง OUTLETS – สนามบนิฉางซา – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) นําทา่น ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทส ์ใหเ้วลา
อสิระแกท่า่นสามารถเลอืกสนิคา้และของฝากต่างๆ ไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ที่ท่านสามารถเลือกซื้อมีตัง้แต่สนิคา้ราคา
ประหยัด ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
19.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่WE617 
22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ
ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เคร ือ่งบนิ 

15 – 20 มกราคม 2563 13,999 16,999 4,500 9,999 

05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 18,999 21,999 4,500 12,999 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 19,999 4,500 10,999 



 

 

 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 19,999 4,500 10,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 17,999 20,999 4,500 11,999 

11 – 16 มนีาคม 2563 17,999 20,999 4,500 11,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 17,999 20,999 4,500 11,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 17,999 20,999 4,500 11,999 

01 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 18,999 21,999 4,500 12,999 

08 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 19,999 22,999 4,500 13,999 

15 – 20 เมษายน 2563 17,999 20,999 4,500 11,999 

22 – 27 เมษายน 2563 17,999 20,999 4,500 11,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรมงคล) 19,999 22,999 4,500 13,999 

06 – 11 พฤษภาคม 253 
(วนัวสิาขบูชา) 17,999 20,999 4,500 11,999 

13 – 18 พฤษภาคม 253 16,999 19,999 4,500 10,999 

20 – 25 พฤษภาคม 253 16,999 19,999 4,500 10,999 

27 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 16,999 19,999 4,500 10,999 

03 – 08 มถิุนายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 17,999 20,999 4,500 11,999 

10 – 15 มถิุนายน 2563 16,999 19,999 4,500 10,999 

17 – 22 มถิุนายน 2563 16,999 19,999 4,500 10,999 

24 – 29 มถิุนายน 2563 16,999 19,999 4,500 10,999 

 
เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท  

 
อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 



 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั และรา้นคา้

รฐับาลทีอ่ยูใ่นโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนนิโปรแกรม ณ วนัเดนิทาง 
 

สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 

 

U** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 



 

 

 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา
เกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยมี DATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจ
ส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้มมดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 
Uอตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 
Uอตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 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 (โดยชําระพรอ้มเงินมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้ดา่น 

หรอืวีซา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
Uเงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่าํหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพีเรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เน่ืองจากทกุพีเรยีดทาง
บรษัิทมีทีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิีซา่ รอนัดสัมภาษณ์วีซา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ได ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
Uเงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 
อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิท ัง้หมด
ใหก้บัทา่นทุกกรณี** 



 

 

 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที่กําหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีไ่ม่มีวีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่ แตห่ากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ีซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
Uขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง 

คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสาร
โดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ีซา่ยังไม่ออก เน่ืองจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวีซา่ทอ่งเทีย่วประเทศจีนแบบหมูค่ณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ 2Tสําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
(หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
Uการเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. 2Tสําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 
2. 2Tรูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) 2Tฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  



 

 

 

 
2.1. 2Tกรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบูิรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา 2Tจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย
สํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น2T ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนา 2Tหนา้หนงัสอืเดนิทาง 2Tของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 
2T-2T กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา 2Tจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น 2T(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา 2Tหนา้
หนงัสอืเดนิทาง 2Tของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
2T- 2Tกรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา 2Tจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น 2T(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา 2Tหนา้
หนงัสอืเดนิทาง 2Tของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

2T3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 

2Tรายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูกํ้าหนด 

จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 
 

Uเงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือ
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดนิทาง 
เลขทีว่ีซา่ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจากความผิดของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบ
คนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์น้ีข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

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

  


