
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ 

 
04.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสาร

ขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตทูางเข้าหมายเลข 1-2 เคาน์เตอร์หมายเลข 1-2 สายการบิน Air 

Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ 
หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

07.55 น. บินลดัฟ้าสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD540 ** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่ วโมง 20 นาที ไม่มีบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนคร่ืองบิน ** 

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 
** 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองฉางซา (Changsha) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทัง้ยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มี
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจบุนัยงัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
น าท่านเดินทางสู ่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (Huangxing Walking Street) แหลง่ช้อปปิง้หลกัของเมืองฉางซา ให้
เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและของฝากต่างๆได้ตามอัธยาศัย สินค้าที่ท่านสามารถเลือก
ซือ้ในย่านนีม้ีตัง้แต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมต่างๆ  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถ่ิน) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เมืองจางเจียเจีย้ – ล าธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - น่ังกระเช้าขึน้เขาเทียนจื่อซาน - 
สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เขตอู่หลิงหยวน (Wulingyuan) คือชื่อเรียกบริเวณอนุรักษ์ทางธรรมชาติของจีนหลายๆ
แหล่งรวมกนัที่มีทัง้ความงดงามทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ จนได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลก ตัง้อยู่ใน



 

 

เขตเมืองจางเจียเจีย้ มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเสียงในเร่ืองเป็นแหล่งที่มีเสาหินค
วอร์ตไซต์กว่า 3,100 ต้น 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
น าท่านชม ล าธารแส้ม้าทอง หรือ จินเปียนซี เป็นล าธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไป
กลางภเูขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกของอทุยานแห่งชาติจางเจียเจีย้ โดย
ล าธารแห่งนีจ้ะไปบรรจบรวมกบัแม่น า้หลีของมณฑลหูหนาน เมื่อเข้าสู่เขตของล าธารท่านสามารถสมัผสัได้ถึง
ความเย็นสบายและร่มร่ืนของต้นไม้และล าธาร สองข้างทางมีเทือกเขาที่สวยงามและแปลกตาและแวะชมจุด
ชมวิวต่างๆนานา เช่น ผาแส้ม้าทอง อรหันต์เมาเหล้า ผาเขาช่วยมารดา น า้ลอดสี่ทวาร และหน้าผาต่างๆ 
เหมือนวิวของล าธารมีมนต์สะกดให้ท่านหลงเข้าไปอยู่ในเทพนิยายคลายร้อนและความอ่อนล้าได้เป็นอย่างดี 
จากนัน้น าท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
โบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดลุให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 
จากนัน้น าทุกท่านนัง่กระเช้าขึน้สู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการนัง่กระเช้าขึน้สู่ยอดเขานัน้
ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึง่กระเช้าแต่ละตู้สามารถนัง่ได้  8 ท่าน โดยระหว่างที่นัง่กระเช้านัน้ท่านสามารถ
ชมทิวทศัน์ที่อยู่เบือ้งล่าง ท่านจะได้พบกบัแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลมุไปด้วยพืช
นานาชนิด  เมื่อกระเช้าขึน้ถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของทิวทศัน์ที่สดุแสนประทบัใจ ท่านจะได้ต่ืน
ตาต่ืนใจกบัยอดเขาสงูชนั ล าห้วยลกึ และป่าหินหินยกัษ์ในรูปลกัษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งนีย้งั
เป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดชื่อดงัที่คนไทยเรารู้จกักนัก็คือ คือ 
ภาพยนตร์เร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง 

 



 

 

 
 
น าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี ้นอกจาก
จะมีรูปปัน้ของจอมพลเฮ่อหลง ซึง่เป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทพัญ่ีปุ่ น
ผู้ รุกราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตัง้เป็นอนุสรณ์ภายในสวน
แห่งนี ้ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนีย้ังเป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขา
พู่กัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ จากนัน้น าท่านชม สะพานเทียนเสีย้ตีอ้ี ้
เฉียว หรือที่บางคนเรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า บ้างก็เรียกว่าสะพานใต้ฟ้าอนัดับ1 มีทิวทศัน์ที่สวยงาม ซึ่ง
ถือเป็ดจุดท่องเที่ยวส าคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ือง หลงัจากนัน้น า
ท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ถูก
สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180 ล้านหยวน หรือราว 975 ล้านบาท ซึ่งถูกบนัทึก
ลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์ภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก (หมาย
เหตุ : ขึน้-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดยไกด์ท้องถื่น



 

 

จะแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู้ด และไวน์แดง (5) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นีร้วมตั๋ วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (Zhangjiajie) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาค

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตเูชื่อมภาค

กลางกบัภาคตะวนัตก เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุด มีชื่อเสียงทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี

เอกลกัษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในเมืองจางเจียเจีย้ เมืองจางเจียเจีย้เป็นประดุจดั่ งดินแดน

บริสุทธิ์ของโลก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
น าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แห่งจางเจียเจีย้ เป็นจุดที่ตัง้ของ

สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจีย้ น าท่าน ท้าทาย

ความสูงสุดหวาดเสียว กบั สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวม

ค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจีย้) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพืน้ดินกว่า 980 ฟุต และมี

ความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นกัออกแบบชื่อดงัจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้ว

แห่งนีท้ าหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกนั นอกจากนีจุ้ดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอย่างบนัจี๊จัม้และ

ซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสดุขีดอีกด้วย 

 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านสู ่ร้านหยก เคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตัง้แต่สมยั

โบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกับการใส่เคร่ืองประดับจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วย

เสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง  อีกทัง้ยังช่วยสร้างสมดุลให้

เกิดขึน้ได้ทัง้ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง ระหว่างทาง น าท่านเข้าชม  

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาด

ของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ท่ีใช้วัสดุ

ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์

ขึน้มา ล้วนได้รับรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทัว่โลก  



 

 

 
 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปูเจี่ย (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนเป็น

ถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพืน้เมืองเพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขาย
สินค้าต่างๆ จ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก และสินค้าเสือ้ผ้าของพืน้เมืองต่างๆ ในราคาถูก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูป้ิงย่างเกาหลี (8) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นีร้วมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขา
เทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ า้ประตูสวรรค์ - เมืองเฟ่ิงหวง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) 
 น าท่านสู้  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพชนิดต่างๆ 

น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) 

(รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเช้าแห่งนีจ้ดัว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สดุใน
โลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้า สามารถบรรจุ
ผู้ โดยสารได้ประมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับน า้หนักของผู้ โดยสาร) และกระเช้าแห่งนีจ้ัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มี



 

 

ความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดู
สวยงามแปลกตา 

 

 
 น าท่าน ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กบั ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) (รวมค่า

เข้า ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วย
หน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็น
การท้าทายนกัท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึง่ทกุท่านจะต้องสวมผ้าหุ้ม
รองเท้าขณะเดินบนระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 



 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกีเ้หด็ (10) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถ า้ประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) (รวมค่าบันไดเล่ือนขึน้สู่ ถ า้ประตู

สวรรค์) ประวัติของโพรงถ า้แห่งนีเ้ร่ิมบนัทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียง 
(Songliang Shan) ที่สงูนบัพนัเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ า้ขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยกัษ์ ด้วยเหตุนี ้
ท าให้ภูเขาลูกนีถู้กเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ประตูนีม้ีความสูง 131.5 
เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรค์ท่านจะได้ชมขัน้บนัได 999 ขัน้ ที่
มุ่งขึน้สูภ่เูขาประตสูวรรค์ ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถบริการของอทุยานฯ   

 



 

 

 
  

** ข้อส าคัญท่ีผู้ เดินทางทุกท่านควรทราบ ** 

- การเดินทางขึน้สู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับ
สถานการณ์ โดย อาจจะเป็นนัง่รถอทุยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเช้าไฟฟ้า กรณีที่คิวรอขึน้ยาว อาจท า
ให้ลกูค้าผู้ เดินทางเสียเวลาในการรอคิวนาน หรือหากบนัไดเลื่อนประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศ
หยุดให้บริการ การเที่ยวชมจะต้องใช้การขึน้ และ ลงโดยกระเช้าไฟฟ้าเป็นการแทน ทัง้นีท้างบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าผู้
เดินทางเป็นส าคญั  

- หากทางอทุยานฯประกาศปิดให้บริการโดยรัฐบาล ท าให้ไม่สามารถเข้าชมอทุยานฯได้ ทางบริษัท ขอสงวน
สิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงได้ทุกกรณี และ อาจไม่สามารถจดัโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้
ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ และ เงื่อนไขการรักษาความปลอดภยัของรัฐบาลที่มีต่อนกัท่องเที่ยวทกุ
ท่าน โดยสถานการณ์เช่นนีไ้ม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ และ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอทุยานฯ ทางบริษัทได้ท า
การจ่ายลว่งหน้าเรียบร้อยแล้วทัง้หมด โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟ่ิงหวง (Fenghuang) เป็นเมืองที่ขึน้อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย 
ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถวัเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบ
ภูเขาท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว เมืองโบราณเฟ่ิงหวง หรือท่ีถูกเรียกในอีกชื่อ เมือง
หงส์ เป็นเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึน้ด้วยหิน จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซึ่ง
สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง นอกจากนีย้ังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล า้
ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง 

 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (11) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Fenghuang Guobin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เมืองเฟ่ิงหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามล าน า้ถัวเจียง - ฉางซา 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (12) 



 

 

 น าท่านชม สะพานสายรุ้ง (Rainbow bridge) สะพานไม้โบราณที่มีหลงัคาคลมุเหมือนสะพานข้ามคลองในเว
นิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปีก่อนที่จะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะได้เห็น
จุดเด่นของเฟ่ิงหวง คือบ้านท่ียกพืน้สูงเรียงรายเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมชมชอบทัง้
ชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

 

 
 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น า้ถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น า้ถัวเจียง 
ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ สะพาน
โบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณ
สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดัง้เดิมของที่นี่เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง 
เอาเรือออกมาลอยล าคอยร้องเพลงต้อนรับนกัท่องเที่ยวเพิ่มสีสนัระหว่างการลอ่งเรือให้สนกุสนานมากยิ่งขึน้ 
 



 

 

 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือ อนัเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือเหตผุลอ่ืนๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดย น าท่านชมบ้านตระกูลหยาง และ ชม

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเฟ่ิงหวงแทน 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองฉางซา (Changsha) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทัง้ยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มี
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจบุนัยงัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (14) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Vienna International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก เมืองจางเจียเจีย้ - เมืองฉางซา - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 



 

 

12.55 น. บินลดัฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD541 (ใช้ระยะเวลาบิน 4 
ชั่วโมง)  

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

14 – 19 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 16,999 19,999 7,999 10,999 

 

 
** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้) 

 
** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

• โรงแรมที่พกัอาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้ เดินทาง) ** 



 

 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี   
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ   
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกั   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์ก่อน
การใช้บริการ)   

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าครัง้แรก) 
(ส าหรับหนงัสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท  (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ
ยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่าน

ละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นนีภ้ายในวนัที่ 3 
ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และ
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะ
เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา 
ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เนื่องจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 



 

 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนมุติัวีซ่า รอนดัสมัภาษณ์วีซ่า ที่ท า
ให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า
นกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์  หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลง
นามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุ
บญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว
ให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงนิทัง้หมดให้กับท่านทุกกรณี** 



 

 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลกูค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง
ทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนกัขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด 
เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านย่ืนหลงัคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัท
เรียบร้อยแล้ว  

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  
ส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจาก

มือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่
ต ่ากว่า 2 หน้า 



 

 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 3 เดือน  

2.1. กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา  จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
มารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
บิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผู้ เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมานี ้เป็นเพียงข้อมูลเบือ้งต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของ

ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 
 

** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ัน
เป็นผู้ก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 
2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม
คณะทวัร์อนัมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาต



 

 

การใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนมุติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย
ขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดขึน้ในส่วนนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่
ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนงัสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุน
สงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ
ที่เก่ียวข้องกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอบุติัภยัที่ไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม
ข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลกัปฏิบติัเท่านัน้ 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

11. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่
ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผู้ เดินทาง 
กรณีที่เกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


