
 

  



วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางเต๋อ 
 

11.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 
ไทยสไมล์ (WE) มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 

 
14.30 น. เดินทางสู่ สนามบินฉางซา หวงหัว โดยเที่ยวบินที่ WE616  
 

* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง สายการบินมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง * 
 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการ
ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ เพ่ือเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

เย็น  บริการอาหารค่ํา KFC SET BOX 
ที่พัก  FOUR SEASON GOLDEN SUN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เมืองฉางเต๋อ – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ําถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (Fenghuang) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ําถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่น
ตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว เมืองโบราณเฟ่ิงหวง หรือที่ถูกเรียกในอีกชื่อ เมืองหงส์ เป็นเมืองโบราณที่สร้าง
ในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิน จุดเด่นคือกําแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ยังมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ําค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง 

 



 
 

นําท่านชม สะพานสายรุ้ง (Rainbow bridge) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส 
เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปีก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของเฟ่ิงหวง     
คือ บ้านที่ยกพ้ืนสูงเรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
 

 
 



จากนั้นนําท่าน ล่องเรือแม่น้ําถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ําถัวเจียง ถือว่าเป็น
ไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ํา สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋ว
ชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ระหว่างทาง
จะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลําคอยร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยว
เพ่ิมสีสันระหว่างการล่องเรือให้สนุกสนานมากยิ่งข้ึน 
 

 
 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือ อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือเหตุผลอ่ืนๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดย นําท่านชมบ้านตระกูลหยาง และ ชมพิพิธภัณฑ์เมือง
โบราณเฟิ่งหวงแทน 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง โดย
ภูมิประเทศเป็นภูเขา และมีทุ่งนาล้อมรอบ ซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีแม่น้ําถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียว
เป็นทางเชื่อม มีถนนที่ปูด้วยหินขาว และมีกําแพงโบราณตั้งอยู่ริมน้ํา หากท่านใดที่ได้มาเยือนจะเหมือนเป็นประตูเข้า
สู่เมืองจีนโบราณในสมัยก่อน พร้อมกับทุกท่านจะได้สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวง นําทุกท่านเพลิดเพลิน
ไปกับแสงสียามเย็น ที่บรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดับไปด้วยไฟและโคมไฟต่างๆภายในเมือ งโบราณแห่งนี้ 
นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้งของพื้นเมือง อาหารพืนเมือง หรือขนมพ้ืนเมืองต่างๆมากมาย 
 



 
 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  FENGHUANG FENG TING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดิน
กระจก – ถ้ําประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลาง

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ

ที่สุด มีชื่อเสียงทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย 

เมืองจางเจียเจี้ยเป็นประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่า
กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทาง
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้า สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7 -8 
ท่าน (ขึ้นอยู่กับน้ําหนักของผู้โดยสาร) และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา 

 



 
 

นําท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) (รวมค่าเข้า ระเบียง
แก้ว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้าง
ของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมา
สัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินบนระเบียงแก้ว เพ่ือรักษา
ความสะอาดและความใสของกระจก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถ้ําประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) (รวมค่าบันไดเลื่อนขึ้นสู่ ถ้ําประตูสวรรค์หนึ่ง
ขา) ประวัติของโพรงถ้ําแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียง (Songliang 
Shan) ที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ําขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ทําให้ภูเขาลูกนี้ถูก
เรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร 
ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ําประตูสวรรค์ท่านจะได้ชมขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุ่งขึ้นสู่ภูเขาประตูสวรรค์ ได้เวลา
อันสมควรนําท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถบริการของอุทยานฯ   

  

 
**ข้อสําคัญท่ีผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ** 

- การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดย 
อาจจะเป็นนั่งรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดยกระเช้าไฟฟ้า กรณีที่คิวรอขึ้นยาว อาจทําให้ลูกค้าผู้เดินทางเสียเวลาในการรอคิว
นาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดให้บริการ การเที่ยวชมจะต้องใช้การขึ้น และ ลงโดย
กระเช้าไฟฟ้าเป็นการแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกค้าผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

- หากทางอุทยานฯประกาศปิดให้บริการโดยรัฐบาล ทําให้ไม่สามารถเข้าชมอุทยานฯได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่
สามารถคืนเงินไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งได้ทุกกรณี และ อาจไม่สามารถจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ และ เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีต่อนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถทราบ
ล่วงหน้าได้ และค่าใช้จ่ายในการเข้าอุทยานฯ ทางบริษัทได้ทําการจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
 

 



 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor 
Cream) หรือ ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ
ประจําบ้านแก้ชาวจีนทุกบ้านมาแต่โบราณ 
 

OPTION : โชว์การแสดง จิ้งจอกขาว สงวนสิทธิ์สําหรับท่านที่สนใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ท่าน 
สามารถติดต่อสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น สําหรับท่านที่ไม่ซื้อทัวร์เสริมเพิ่มหัวหน้าทัวร์จะพา
คณะเข้าเข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย หรือนําท่านอิสระช้อปปิ้ง 

 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วันทีส่ี่ เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุด   
กันหนาวแล้ว) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋ว
เข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู   

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ไอซ์ & สไนว์เวิล์ด (ZHANG JIA JIE ICE & SNOW WORLD) เป็นสถานที่เที่ยวแห่ง

ใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย บนพ้ืนที่กว่า 200 เอเคอร์ เป็นสถานที่เล่นหิมะในร่ม มีกิจกรรมมากมายภายในโดย
ไฮไลท์ของที่นี้อาทิ สะพานหิมะ สไลด์ รถบัมเปอร์ คาร์ และโชว์ Frozen เป็นต้นรวม 6 จุด (รวมค่าเข้าและกิจกรรม
ภายใน ยกเว้นกิจกรรมสกี และอุปกรณ์เล่นสกี ราคาประมาณ 350 หยวน/ท่าน) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 

 
 
 
 



นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดง
ภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ 
เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการ
ยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 
 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปูเจี่ย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนเป็นถนนคน
เดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพ้ืนเมืองเพ่ือให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ จําหน่าย
สินค้าท่ีระลึก และสินค้าเสื้อผ้าของพ้ืนเมืองต่างๆ ในราคาถูก 
 



 
 

นําท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) 
(รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพ้ืนดินกว่า 980 ฟุต และมีความ
ยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทํา
หน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทาย
ความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย 
นําท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา (Tea Shop) สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้ชิมชาต่างๆที่มีชื่อเสียงของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ชาอู่หลงของเมืองปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากเมืองหยุนหนาน และชาอ่ืนๆที่มีชื่อเสียงต่างๆ
หลากหลายชนิด ที่รวบรวมจากแหล่งผลิตขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้ม
รสชาติของชาชนิดต่างๆได้อย่างเต็มที่ หรือร้านผ้าไหม 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วันทีห่้า เมืองจางเจียเจี้ย – ลําธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – 
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม ลําธารแส้ม้าทอง หรือ จินเปียนซี เป็นลําธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขา
วงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย โดยลําธารแห่งนี้จะ
ไปบรรจบรวมกับแม่น้ําหลีของมณฑลหูหนาน เมื่อเข้าสู่เขตของลําธารท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายและร่ม
รื่นของต้นไม้และลําธาร สองข้างทางมีเทือกเขาที่สวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวต่างๆนานา เช่น ผาแส้ม้า
ทอง อรหันต์เมาเหล้า ผาเขาช่วยมารดา น้ําลอดสี่ทวาร และหน้าผาต่างๆ เหมือนวิวของลําธารมีมนต์สะกดให้ท่าน
หลงเข้าไปอยู่ในเทพนิยายคลายร้อนและความอ่อนล้าได้เป็นอย่างดี 
นําท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์
เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆ ที่ผลิตจากยางพารา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขานั้นใช้ระยะเวลาประมาณ      
8 นาที ซึ่งกระเช้าแต่ละตู้สามารถนั่งได้ 8 ท่าน โดยระหว่างที่นั่งกระเช้านั้นท่านสามารถชมทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่าง   
ท่านจะได้พบกับแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปด้วยพืชนานาชนิด เมื่อกระเช้าขึ้นถึงยอด
เขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ลําห้วยลึก   
และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ มากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทําภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลาย
เรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดชื่อดังที่คนไทยเรารู้จักกันก็คือ คือ ภาพยนตร์เรื่องอวตาร (AVATAR) นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นําท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้น
ของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และ
กองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้
ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ เขาสวน
สวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ 
จากนั้นนําท่านชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อ้ีเฉียว หรือสะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง หรือที่บางคนเรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้
หล้า บ้างก็เรียกว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งถือเป็ดจุดท่องเที่ยวสําคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน 
เคยเป็นที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่อง หลัง 
จากนั้นนําท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ถูก
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180 ล้านหยวน หรือราว 975 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน 
Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์ภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก  
นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะช่วยเสริม
ให้เป็นคนมีอํานาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกท้ังยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนได้ทั้งร่างกาย
และจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย 
 

 
** ข้อสําคัญท่ีผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ ** 

 

- การขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์และกระเช้า อย่างละ 1 เที่ยว ตามความเหมาะสม โดยไกด์ท้องถื่นจะแจ้งให้ทราบ  

- ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 

OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง สงวนสิทธิ์สําหรับท่านที่สนใจ ราคาท่าน
ละประมาณ 350 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น สําหรับท่านที่ไม่ซื้อทัวร์
เสริมเพิ่มหัวหน้าทัวร์จะพาคณะเข้าเข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย หรือนําท่านอิสระช้อปปิ้ง 

 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 



วันทีห่ก เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (Changsha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) นําท่าน ช้อปปิ้งเอาท์เลทส์ ให้เวลา
อิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย สินค้าที่ท่านสามารถเลือกซื้อมีตั้งแต่สินค้าราคา
ประหยัด ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมต่างๆ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

19.50 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ WE617 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 

 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็กอายุ 

ระหว่าง 2-18 ปี 
ราคาพักเดี่ยว

เพิ่ม 
ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน 

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

05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

18,999 21,999 4,500 12,999 

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

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

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

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

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

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



01 – 06 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

18,999 21,999 4,500 12,999 

08 – 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

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 
(วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล) 

19,999 22,999 4,500 13,999 

06 – 11 พฤษภาคม 253 
(วันวิสาขบูชา) 

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 มิ.ย. 2563 16,999 19,999 4,500 10,999 

03 – 08 มิถุนายน 2563 
(วันเฉลิมฯพระราชินี) 

17,999 20,999 4,500 11,999 

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

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

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

 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท  

 
อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก และร้านค้า

รัฐบาลที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินโปรแกรม ณ วันเดินทาง 
 

สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ  
กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าบริการ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง 
 



 

** สั่งซ้ือซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง 
มาเก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจ
สั่งซ้ือซิม สามารถสั่งซื้อได้กับทางเจ้าหน้าที่ และชําระเงินพร้อมมัดจําค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   

รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,500 บาท (โดยชําระพร้อมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่า

หน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 
น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัท
ไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง  การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสาร
แจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้
นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
ให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยว
หรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือให้คณะ
เดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 



6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคําร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ 

หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตร
โดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ สําหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ํากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 

เดือน  

 



2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดย
สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปี 
 

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลย

พินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดําเนินการ 
** เอกสารที่ใช้ในการทําวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้กําหนด 

จึงอาจทําให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา
เข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -
ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 
หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
น้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่ค้า
ตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม 

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


