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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิฉางซาหวงหวั – เมอืงฉางซา 

 
15.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 

1-2 เคานเ์ตอรห์มายเลข 1-2 สายการบนิ ไทย แอร ์เอเชยี (FD) มเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกแกท่า่น 

 
18.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา หวงหวั โดยเทีย่วบนิที ่FD540  
 

* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท ีสายการบนิไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

 
22.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเพือ่เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 
ทีพ่กั HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง – ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง – ชมววิแสงสเีมอืงเฟ่ิงหวง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง (Fenghuang) เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยูก่ับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจยี ตัง้อยูท่าง

ทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัวเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่นชอ่งแคบภเูขาทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอด
เขาตดิตอ่กันเป็นแนว เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง หรอืทีถ่กูเรยีกในอกีชือ่ เมอืงหงส ์เป็นเมอืงโบราณทีส่รา้งในราชวงศถั์ง ซึง่เป็น
เมอืงทีก่อ่ขึน้ดว้ยหนิ จุดเดน่คอืก าแพงโบราณ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ นอกจากนี้ยังมโีบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ 
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น าท่านชม สะพานสายรุง้ (Rainbow bridge) สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็น
สะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ยปีกอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนั้นทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของเฟ่ิงหวง คอืบา้นทีย่ก
พืน้สงูเรยีงรายเป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชมชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

 

 
 
จากนั้นน าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น ้าถัวเจียง ถอืว่าเป็น

ไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้า สะพานโบราณ เจดยีว่ั์นหมงิ หอตั๋วชุย่ 
ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนที่มลีักษณะการก่อสรา้งแบบจีนโบราณสรา้งในสมัยราชวงศ์หมงิและชงิ ระหว่างทางจะมี
ชาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของทีน่ี่เรยีกว่าชนเผ่าถู่เจยีง เอาเรอืออกมาลอยล าคอยรอ้งเพลงตอ้นรับนักท่องเทีย่วเพิม่

สสีนัระหวา่งการลอ่งเรอืใหส้นุกสนานมากยิง่ข ึน้ 
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หมายเหต ุ: ในกรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอื อนัเนือ่งมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรอืเหตผุลอืน่ๆ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมโดย น าทา่นชมบา้นตระกูลหยาง และ ชมพพิธิภณัฑเ์มอืง
โบราณเฟ่ิงหวงแทน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชมแสงสยีามเย็น เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ โดยภูมิ
ประเทศเป็นภเูขา และมทีุง่นาลอ้มรอบ ซึง่ตัวเมอืงตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา มแีมน่ ้าถัวเจยีงไหลผ่าน มสีะพานหงเฉียวเป็นทาง

เชือ่ม มถีนนทีปู่ดว้ยหนิขาว และมกี าแพงโบราณตัง้อยู่รมิน ้า หากท่านใดทีไ่ดม้าเยอืนจะเหมอืนเป็นประตูเขา้สูเ่มอืงจีน
โบราณในสมัยก่อน พรอ้มกับทุกทา่นจะไดส้มัผัสความงดงามของเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง น าทกุท่านเพลดิเพลนิไปกับแสงสี

ยามเย็น ทีบ่รรยากาศภายในเมอืงจะถกูประดับไปดว้ยไฟและโคมไฟตา่งๆภายในเมอืงโบราณแหง่นี้ นอกจากนี้ทกุท่านยัง

สามารถชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืง อาหารพนืเมอืง หรอืขนมพืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



CODE : ZC22 

 

วนัทีส่าม เมอืงเฟ่ิงหวง – เมอืงจางเจยีเจีย้ – เขาเทยีนเหมนิซาน (รวมรถอุทยาน+กระเชา้) – ระเบยีงแกว้ หรอืทางเดนิ
กระจก – ถ า้ประตสูวรรค ์– รา้นบวัหมิะ – OPTION : โชวก์ารแสดงจิง้จอกขาว 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน ในภาคกลาง

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นประตเูชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึ่งในเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ มี

ชือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งทอ่งเทีย่วส าคัญในเมอืงจางเจียเจี้ย เมอืงจาง

เจยีเจีย้เป็นประดจุด ัง่ดนิแดนบรสุิทธิข์องโลก  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคา่กระเชา้

ไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แห่งนี้จัดวา่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มรีะยะทางประมาณ 7.5 
กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับ
น ้าหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แหง่นี้จัดไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุแหง่หนึ่ง ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม

ความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลับซบัซอ้นกันดสูวยงามแปลกตา 
 

 
 

น าท่านทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมคา่เขา้ ระเบยีง
แกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่รีะยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั ความกวา้งของ
ระเบยีงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 นิ้ว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัส

ทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมนิซาน ซึง่ทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ เพือ่รักษาความ
สะอาดและความใสของกระจก  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้ประตสูวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมคา่บนัไดเลือ่นขึน้สู ่ถ า้ประตสูวรรคห์นึง่ขา) 
ประวัตขิองโพรงถ ้าแหง่นี้เร ิม่บันทกึไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตกุารณ์หนา้ผาของภเูขาซง่เหลยีง (Songliang Shan) ที่
สงูนับพันเมตรถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตูยักษ์ ดว้ยเหตนุี้ท าใหภู้เขาลกูนี้ถกูเรยีกเป็น เทยีน

เหมนิ หรอื ประตสูวรรค ์นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่
ทา่นมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ทีมุ่่งขึน้สูภู่เขาประตสูวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางลง
จากเขาดว้ยรถบรกิารของอทุยานฯ  
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**ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ** 
- การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ โดย 
อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาในการรอ

ควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด หรอืรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใชก้ารขึน้ และ ลง
โดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยค านงึถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

- หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่
สามารถคนืเงนิไมว่่าส่วนใด ส่วนหนึง่ไดท้กุกรณี และ อาจไม่สามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพ
ภูมอิากาศ และ เงือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตี่อนกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น โดยสถานการณ์เช่นนีไ้ม่สามารถ

ทราบลว่งหนา้ได ้และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) 

หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าว
จนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ 

 
OPTION : โชวก์ารแสดง จ ิง้จอกขาว สงวนสทิธ ิส์ าหรบัทา่นทีส่นใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ทา่น 
สามารถตดิตอ่สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ ส าหรบัทา่นทีไ่ม่ซือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่หวัหนา้ทวัรจ์ะพา

คณะเข้าเข้าสู่ท ี่พกัตามอธัยาศยั หรือน าท่านอสิระช้อปป้ิง หมายเหตุ : รายการเสรมิข้างตน้อาจมีการ
เปลีย่นแปลงเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัรายการทวัร ์ณ วนัเดนิทาง 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงจางเจยีเจีย้ – จางเจยีเจีย้ ไอซ&์สโนว ์เวลิด์ ICE AND SNOW WORLD (รวมบตัรคา่เขา้ และกจิกรรม) – 
พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย – รา้นใบชาหรอืผา้ไหม – ถนนคนเดนิซปูีเจีย่ – สะพานแกว้ (รวมต ัว๋เขา้สะพานแกว้
ไป-กลบั) – OPTION : ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู   

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ ไอซ ์& สไนวเ์วลิด์ (ZHANG JIA JIE ICE & SNOW WORLD) เป็นสถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่
ลา่สดุของเมอืงจางเจยีเจีย้ บนพืน้ทีก่วา่ 200 เอเคอร ์เป็นสถานทีเ่ลน่หมิะในรม่ มกีจิกรรมมากมายภายในโดยไฮไลทข์อง

ทีน่ี้อาท ิสะพานหมิะ สไลด ์รถบัมเปอร ์คาร ์และโชว ์Frozen เป็นตน้รวม 6 จุด (รวมคา่เขา้และกจิกรรมภายใน ยกเวน้
คา่เชา่ชุดกนัหนาว ประมาณ 40 หยวน/ทา่น ไมร่วมกจิกรรมสก ีและอุปกรณเ์ลน่สก ีราคาประมาณ 350 หยวน/
ทา่น เลน่ไดป้ระมาณ 2 ช ัว่โมง) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดง

ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกันว่า จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดธุรรมชาต ิเชน่ 
กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่อง

มากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก 
 



CODE : ZC22 

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปูีเจีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยใูนเขตอทุยานอูห่ลงิเหยยีนเป็นถนนคนเดนิ

ทีล่งทุนโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่ใหค้นทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ จ าหน่ายสนิคา้ที่
ระลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืงตา่งๆ ในราคาถกู 
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น าท่านทา้ทายความสูงสดุหวาดเสยีวกับ สะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) 
(รวมคา่เขา้ชมสะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสงูเหนือพืน้ดนิกวา่ 980 ฟุต และมคีวามยาว
กว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้ท าหนา้ทีเ่ป็น

ทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบ
สดุขดีอกีดว้ย 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นใบชา (Tea Shop) สวรรคข์องคนรักชา ใหท้า่นไดช้มิชาตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี เชน่ ชาอูห่ลงของเมอืงปักกิง่ ชาผู๋เอ๋อรจ์ากเมอืงหยนุหนาน และชาอืน่ๆทีม่ชี ือ่เสยีงตา่งๆหลากหลายชนดิ ที่

รวบรวมจากแหลง่ผลติขึน้ชือ่ ใหท้า่นไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสทา่นไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนดิตา่งๆได ้
อยา่งเต็มที ่หรอืรา้นผา้ไหม 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงจางเจยีเจีย้ – ล าธารแสม้า้ทอง – รา้นยางพารา – น ัง่กระเชา้ขึน้เขาเทยีนจือ่ซาน – สวนจอมพลเฮอ่หลง – 
สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่ – ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง – รา้นหยก 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านชม ล าธารแสม้า้ทอง หรอื จนิเปียนซ ีเป็นล าธารทีไ่หลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสงูชันเขา้ไปกลางภูเขา
วงกตระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของอุทยานแห่งชาตจิางเจียเจีย้ โดยล าธารแหง่นี้จะไป
บรรจบรวมกับแมน่ ้าหลขีองมณฑลหหูนาน เมือ่เขา้สูเ่ขตของล าธารทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึความเย็นสบายและร่มรืน่ของ

ตน้ไมแ้ละล าธาร สองขา้งทางมเีทอืกเขาทีส่วยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมววิตา่งๆนานา เชน่ ผาแสม้า้ทอง อรหันต์
เมาเหลา้ ผาเขาชว่ยมารดา น ้าลอดสีท่วาร และหนา้ผาตา่งๆ เหมอืนววิของล าธารมมีนตส์ะกดใหท้า่นหลงเขา้ไปอยูใ่นเทพ
นยิายคลายรอ้นและความออ่นลา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์
เครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น่ังกระเชา้ขึน้สู ่เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ"์ ซึง่การน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขานั้นใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาท ี
ซึง่กระเชา้แต่ละตูส้ามารถน่ังได ้ 8 ทา่น โดยระหว่างทีน่ั่งกระเชา้นัน้ทา่นสามารถชมทวิทัศน์ทีอ่ยู่เบือ้งล่าง ท่านจะไดพ้บ
กับแทง่ภูเขาหนิรปูทรงประหลาดมากมายทีเ่ขยีวขจปีกคลมุไปดว้ยพชืนานาชนิด  เมือ่กระเชา้ขึน้ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะได ้

ชมความงามของทวิทัศน์ทีส่ดุแสนประทับใจ ท่านจะไดต้ืน่ตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ล าหว้ยลกึ และป่าหนิหนิยักษ์ใน
รปูลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่ดังหลายต่อหลายเรือ่งโดยภาพยนตรข์อง
ฮอลลวีูด้ชือ่ดังทีค่นไทยเรารูจั้กกันก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร(AVATAR) น่ันเอง 
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น าทา่นสู ่สวนจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นจุดหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนภเูขาอวตารตอ้งแวะมาถา่ยรูปบรเิวณนี้ นอกจากจะมรีปูป้ันของ

จอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นหนึง่ในสบิจอมพลรุน่แรกของกองทัพปลดแอกจนี ทีร่บชนะกองทัพญีปุ่่ นผูร้กุราน และกองทัพของ
เจยีงไคเชค็ จนเกดิการปฏริปูการปกครองในประเทศจนี ตัง้เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแหง่นี้ ทางดา้นทศิใตข้องสวนแหง่นี้ยัง
เป็นจุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไม่ถว้น เชน่ เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิเขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรย

ดอกไม ้ฯลฯ 
 
จากนัน้น าทา่นชม สะพานเทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว หรอืสะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่ หรอืทีบ่างคนเรยีกว่าสะพานหนึง่ในใตห้ลา้ 

บา้งก็เรยีกว่าสะพานใตฟ้้าอันดับ1 มทีวิทัศน์ทีส่วยงาม ซึง่ถอืเป็ดจุดทอ่งเทีย่วส าคัญทีห่นึง่บนเขาเทยีนจือ่ซาน เคยเป็นที่
ถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง หลัง 
 

จากนั้นน าท่านลงจากเขาเทยีนจือ่ซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แห่งแรกของเอเชยีทีม่คีวามสงู 326 เมตร ถูก
สรา้งขึ้นตัง้แต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซึง่ถูกบันทึกลงใน 

Guinness World Records วา่เป็นลฟิตภ์ายนอกอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุ และเร็วทีส่ดุในโลก  
น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจีนซึง่มมีา
ตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะชว่ยเสรมิให ้

เป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและ
จติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรงอกีดว้ย 
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** ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ ** 
 
- การขึน้-ลงเขาดว้ยลฟิทแ์ละกระเชา้ อยา่งละ 1 เทีย่ว ตามความเหมาะสม โดยไกดท์อ้งถืน่จะแจง้ใหท้ราบ  

- ในกรณีทีก่ระเชา้หรอืลฟิทปิ์ดซ่อมบ ารุง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

 

 

OPTION : ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ช ัว่โมง สงวนสทิธ ิส์ าหรบัทา่นทีส่นใจ ราคาทา่น
ละประมาณ 350 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ ส าหรบัทา่นทีไ่ม่ซือ้
ทวัรเ์สรมิเพิม่หวัหนา้ทวัรจ์ะพาคณะเขา้เขา้สูท่ ีพ่กัตามอธัยาศยั หรอืน าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง หมายเหตุ : รายการ

เสรมิขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัรายการทวัร ์ณ วนัเดนิทาง 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงจางเจยีเจีย่ – เมอืงฉางซา – ชอ้ปป้ิง OUTLETS – สนามบนิฉางซา – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) น าทา่น ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทส ์ใหเ้วลา

อสิระแก่ท่านสามารถเลือกสนิคา้และของฝากต่างๆ ไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ที่ท่านสามารถเลือกซือ้มตีัง้แต่สนิคา้ราคา
ประหยัด ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

23.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยเทีย่วบนิที ่FD541 
01.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ
ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

02 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

17,999 20,999 4,500 10,999 

10 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

20,999 23,999 5,500 13,999 

23 – 28 เมษายน 2563 16,999 19,999 4,500 9,999 

14 – 19 พฤษภาคม 2563 15,999 18,999 4,500 8,999 

21 – 26 พฤษภาคม 2563 15,999 18,999 4,500 8,999 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

16,999 19,999 4,500 9,999 

02 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา/เขา้พรรษา) 

16,999 19,999 4,500 9,999 

 
เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท  

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

 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั และรา้นคา้

รฐับาลทีอ่ยูใ่นโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนนิโปรแกรม ณ วนัเดนิทาง 
 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา
คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์
เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่น
แวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา

เก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจ
ส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงินมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง

ในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทาง
บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตาม
เวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์
(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมด
ใหก้บัทา่นทกุกรณี** 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวรท์ี่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง 

คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดย
เครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

(หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย
ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 
รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 

จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้ าเงินเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอื
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบ
คนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 
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10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

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

 

 

 


