
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม )ิ - เทยีนเหมนิซาน - ถ า้ประตูสวรรค  ์(รวม
กระเชา้ บนัไดเลือ่นทะลเุขา และรถอทุยาน) - ทางเดนิกระจก  

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์
U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพือ่ด าเนนิการขัน้ตอน
การเช็คอนิ 

06.25 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่CZ606 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ ประเทศจนี ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านน่ังกระเชา้สู่ เขาเทยีนเหมนิซาน กระเชา้แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้ทีม่ี
ความยาวที่สุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาน่ังประมาณ 40 
นาท ี1 กระเชา้น่ังไดป้ระมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งนี้จัดไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่คีวาม
ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยลูก 
สลับซบัซอ้นกันดสูวยงามแปลกตา 

 
จากนัน้น าทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกับ ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก ซึง่
มรีะยะทางอยูท่ี ่60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชัน ความกวา้งของระเบยีงแกว้วัด
จากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่ว
ทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้
รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ เพือ่รักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 



 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางที ่99 โคง้สูถ่ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ า้ประตู
สวรรค ์ประวัตขิองโพรงถ ้าแหง่นี้เร ิม่บันทกึไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหนา้ผาของ ภเูขา
ซง่เหลยีง(Songliang Shan) ทีส่งูนับพันเมตรเกดิถลม่ลงมา ก่อใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาด
มหมึาคลา้ยช่องประตูยักษ์ ดว้ยเหตุนี้ท าใหภู้เขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น เทียนเหมนิ หรือ 
ประตสูวรรค ์นับตัง้แตนั่น้มา ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความ
ลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สูภ่เูขาประตู
สวรรค ์สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถอทุยาน  

 
(**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน ัง่รถอทุยาน + ข ึน้บนัไดเลือ่น + ลง
กระเชา้ เพือ่ความสะดวกแกลู่กคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่น
ประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลง
ตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน ัง่รถของอุทยานขึน้
ไปบนถ า้ประตูสวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตสูวรรคไ์ด ้
ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึ
ตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 
OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิง้จอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) 
หากท่านไดม้าเยอืนจางเจยีเจีย้แลว้ นี่คอือกีหนึง่การแสดงทีท่่านไมค่วรพลาด โชวจ์ะ
พูดถงึเรือ่งราวอันสดุซึง้ของนางจิง้จอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนทีส่รา้งโดยผูก้ ากับชือ่ดัง
ของจนี คอื จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่อลังการ ซึง่
เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ฉีากหลังคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคณุภาพกวา่ 
600 คน (ราคาบัตรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่
หรอืหัวหนา้ทัวร)์ 

 



 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนป้ิูงยา่ง สไตลเ์กาหล ี

พกัที ่ MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่อง ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี - จติรกรรมภาพวาดทราย - รา้นหยก - รา้นใบชา  -  ถ ้ า
มงักรเหลอืง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งใหมไ่ดไ้มน่านโดยเป็นการ
ลงทุนของรัฐบาลทอ้งถิน่ทีน่ี่ใหเ้ป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงของนักท่องเทีย่วทีม่าจางเจียเจี้ย 
และเป็นสถานที่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในพื้นที่ใหม้ีงานท ากัน บรรยากาศที่นี่
ออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ  
น าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวนิเซงิฮวาเยี้ยน สถานที่ซ ึง่จัดแสดง
ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกันวา่ จติรกรรม ภาพ
เม็ดทราย ทีใ่ชว้สัดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพ
ทวิทัศน์ จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่งมากมายหลายปี จน
เป็นทีเ่ลือ่งลอืไปท่ัวโลก 
จากนัน้น าท่านสู ่รา้นหยก เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพร่หลาย ตามความเชือ่ของ
คนจีนซึง่มีมาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับ
จ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใสก่ าไลหยก ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้ี
ความเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุ่งเรอืง  อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดทั้ง้
รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นสู ่รา้นใบชา พาทา่นแวะชมิชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเมอืงจางเจยีเจีย้ มรีสชาตหิอม 
และยังชว่ยบ ารุงสขุภาพอกีดว้ย นับเป็นอกีหนึง่อยา่งทีค่นไทยนยิมซือ้กลับกันไปเป็น
ของฝากแดค่นทีรั่ก 

 จากนัน้น าท่านสู ่ถ า้มงักรเหลอืง หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกวา่ หวงหลงตง้ เป็นถ ้าทีม่คีวาม
งดงามและใหญท่ีส่ดุในจางเจยีเจีย้ มคีวามสงู 50 เมตร กวา้ง 80 เมตร และยาวถงึ 30 
กโิลเมตร เปิดใหช้มไดป้ระมาณ 4.5 กโิลเมตร โดยท่านสามารถลอ่งเรอืไปตามล าน ้า
ใตด้นิซึง่ไหลผ่านกลางถ ้าชมน ้าตกเทวดาสวรรค์ลัดเลาะไปตามอุโมงค์ภายในถ ้า 
ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ยทีม่คีวามวจิติรงดงาม มเีสาหลักมังกรขนาด 10 คนโอบ ภายใน
ยังมสีระน ้าพญามังกรซึง่มพีื้นทีป่ระมาณ 400 ตารางเมตร ส่วนความลกึของสระนี้ยัง
เป็นปรศินาอยู่ ยังไมม่ผีูใ้ดสามารถวัดได ้ในชว่งเชา้ตรู่และกลางคนืจะมหีมอกปกคลุม
บางๆเปรยีบเสมอืนทา่นอยูบ่นสรวงสวรรคบ์นพืน้พภิพ ซึง่ผูค้นทีไ่ดม้าตา่งประทับใจจน
ไมส่ามารถหาค าบรรยายถงึความสวยงานและดนู่าเรน้ลับนี้ไดจ้งึไดข้นานนามสระแห่งนี้
วา่ "สระน ้ามหัศจรรย ์

 



 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยอาหารทะเลไวทแ์ดง + ปขูน ทา่นละ 

2 ตวั 

พกัที ่  MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม แกรนดแ์คนยอน – สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุโลก – รา้นนวดฝ่าเทา้สมนุไพรจนี 
                      รา้นผลติภณัฑย์างพารา - จางเจยีเจีย้ - กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจยีเจีย้ เป็นจุดทีต่ัง้ของสะพาน
แกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสดุในจางเจยีเจีย้ 
น าทา่นพสิจนูค์วามกลา้กับ สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ เหนอืแคนยอน ทีม่คีวามสงูเหนือ
พืน้ 980 ฟตุ และมคีวามยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบ
ชือ่ดังจากอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แหง่นีท้ าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน 
นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้ และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีว
แบบสดุขดีอกีดว้ย 

 
(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรอืไม่
สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้
ใหท้า่น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** // ** บตัรเขา้ชมของทางคณะ
เป็นเพยีงบตัรเขา้ชมสะพานแกว้เทา่น ัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ลอ่งเรอื และการเดนิชม
แกรนดแ์คนยอ่น ซึง่หากทางอทุยานมกีารประกาศเปลีย่นแปลง และบงัคบัให้
ทางคณะตอ้งซือ้ต ัว๋ชุด ทางลกูคา้ตอ้งช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 100 หยวน**) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูกุ ีเ้ห็ด 
จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมนุไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ และแชเ่ทา้
ดว้ยยาสมุนไพรจนีโบราณ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดลุ
ใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
น าท่านสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื่อง
นอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ 
21.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ605 
00.15(+1) เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

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

 
**หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นข ึน้อยูก่บัความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 

18 ปี 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

20 - 22 พฤศจกิายน 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

26 – 28 พฤศจกิายน 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

06 – 08 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

09 – 11 ธนัวาคม 2561 14,999 17,999 2,500 8,900 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

16 – 18 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

22 – 24 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 2,000 7,900 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 14,999 17,999 2,500 8,900 

05 – 07 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

09 – 11 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

15 – 17 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 



 

23 – 25 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

27 – 29 มกราคม 2562 13,999 16,999 2,000 7,900 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และ
หวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , 

รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง

บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่

มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุ

เมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย 
ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มี
การบงัคบัลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   
     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณทีีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่

กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่

โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ



 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้
ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 
วัน กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทาง
ในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท า
การของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใด
อยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของ
คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของ
คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการ
เตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง
ทีพ่ักฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 
100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้อง
จะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท า
การของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 



 

9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 
15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผล
ใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 
7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนด
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกด
ชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋
เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วมไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความ
เหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทาง
จริงของประเทศที่เดินทาง  ทั ้งนี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่าง
บรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญา
ใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุ
ภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดย
แยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้



 

สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา
ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบน
เครือ่งบนิดงันี ้

  แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและ
ปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh 
สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh 
สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน า
ขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยที่

ชดัเจน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆ

เพิม่เติม่กะทนัหนั 


