
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - จางเจยีเจีย้ - เมอืงโบราณฟ่งหวง - ลอ่งเรอืแมน่ า่ถวัเจยีง 
                      สะพานสายรุง้ - ชมแสงสเีมอืงโบราณฟ่งหวงยามค า่คนื 
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สาย

การบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพือ่ด าเนนิการขัน้ตอนการเชค็อนิ 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
06.25 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่CZ606 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ ประเทศจนี ผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยูก่ับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจยี 

ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน  ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัวเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืน

ด่าน ชอ่งแคบภูเขา ทีเ่ด่นตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว  เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง หรอื 

เมอืงหงส ์เป็นเมอืงโบราณทีส่รา้งในราชวงศถ์ัง ซึง่เป็นเมอืงทีก่อ่ขึน้ดว้ยหนิ จุดเดน่คอืก าแพง

โบราณ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ นอกจากนี้ยังมโีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้น

วัฒนธรรมอนัล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ 

 น าทา่น ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง การลอ่งเรอืชมบรรยากาศของสองฝ่ังแมน่ ้าถัว่เจยีง ถอืวา่

เป็นไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้า สะพาน

โบราณ เจดยีว์ั่นหมงิ หอตัว๋ชุย่ ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ลีักษณะการกอ่สรา้งแบบจนี

โบราณสรา้งในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ (หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้จะเปลีย่นโปรแกรมเป็น น า

ทา่นชมบา้นตระกลูหยาง และชมพพิธิภณัฑเ์มอืงโบราณเฟ่ิงหวงแทน) 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนัน้น าทา่นชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลอง

ในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่น

จะไดเ้ห็นจดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทศันยีภาพทีส่วยงามและเป็นที่

นยิมชมชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ FENGTING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 หลังจากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมแสงส ีและบรรยากาศเมอืงฟ่งหวงในยามค ่าคนืตามอธัยาศัย 

 

 
วนัทีส่อง ฟ่งหวง - จางเจยีเจีย้ - แกรนดแ์คนยอน - สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิกลับทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑล
หหูนาน ในภาคกลางของจนี เป็นประตเูชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจนีจางเจยี
เจีย้ เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุของจนีซึง่ลอืชือ่ดว้ยทรัพยากรการท่องเทีย่วทีม่ี
เอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเทีย่วส าคัญในเมอืงจางเจยีเจีย้เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่
นับเป็นออกชเิจนบารธ์รรมชาต ิเมอืงจางเจยีเจีย้จงึประดจุดั่งดนิแดนบรสิทุธิข์องโลกนอกจากนี้
แลว้ ณ ทีแ่ห่งนี้ยังเป็นแหล่งชมุชนของ 33 ชนเผ่า เชน่ ชนเผ่าถู่เจยี ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า
เหมยีว สภาพภูมศิาสตรท์ีม่เีอกลักษณ์ท าใหว้ัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดรั้บการอนุรักษ์เป็น
อยา่งด ีความหลากหลายทางภมูปิระเทศของเขตธรรมชาต ิแตล่ะแหง่ของจางเจยีเจีย้ไดน้ ามา
ซึง่ความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพันธุ์พชื และสัตวน์านาชนดิ สภาพภูมอิากาศชุม่ชืน้ แค่ในบรเิวณ
สวนป่าจางเจียเจีย้ ก็มแีหล่งน ้ามากถงึ 800 แห่ง น ้าตก น ้าพุ ธารน ้า สระน ้า และทะเลสาบ
จ านวนมาก มภีมูทิัศนท์ีแ่ตกตา่งกนัไป มธีารน ้าจนิเปียนซ ีโดยมคีวามยาวกวา่ 10 กโิลเมตร 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจยีเจีย้ เป็นจุดทีต่ัง้ของสะพานแกว้ขา้ม
เขาทีย่าวทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นสถานทีท่่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ย น าท่านพสิจูน์
ความกลา้กับ สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ เหนือแคนยอน ทีม่คีวามสูงเหนือพืน้ 980 ฟตุ และมี
ความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากอสิราเอล ซึง่
สะพานแกว้แหง่นีท้ าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนีจ้ดุกลางสะพานยงัมี
กจิกรรมอยา่งบนัจี๊ จัม้ และซบิไลนใ์หท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 
 



 
 
(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรอืไมส่ามารถเขา้ไป
เทีย่วชมได ้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ใหท้า่น โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** // ** บตัรเขา้ชมของทางคณะเป็นเพยีงบตัรเขา้ชมสะพาน
แกว้เทา่น ัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ลอ่งเรอื และการเดนิชมแกรนดแ์คนยอ่น ซึง่หากทาง
อทุยานมกีารประกาศเปลีย่นแปลง บงัคบัใหท้างคณะตอ้งซือ้ต ัว๋ชุด ทางลกูคา้ตอ้ง
ช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 100 หยวน**) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนป้ิูงยา่ง สไตลเ์กาหล ี 

พกัที ่ MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม รา้นหยก - รา้นผลติภณัฑย์างพารา - เทยีนเหมนิซาน - ถ า้ประตูสวรรค ์(รวมกระเชา้ 

บนัไดเลือ่นทะลเุขา และรถอทุยาน) - ทางเดนิกระจก             
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นหยก เครือ่งประดับทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลาย ตามความเชือ่ของคนจนีซึง่
มมีาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจ าพวก "แหวน"และ"
ก าไล" ใสก่ าไลหยก ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และความ
เจรญิรุ่งเรอืง  อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ย
เสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรง 

น าท่านสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่ง
นอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน กระเชา้แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาว
ทีส่ดุในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาน่ังประมาณ 40 นาท ี1 กระเชา้น่ังได ้
ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งนี้จัดไดว้่าเป็นกระเชา้ที่มคีวามทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลับซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา 
 



 
 
จากนัน้น าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก ซึง่มี
ระยะทางอยูท่ี ่60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั ความกวา้งของระเบยีงแกว้วัดจากขอบ
หนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัส
ทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมนิซาน ซึง่ทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบน
ระเบยีงแกว้ เพือ่รักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางที ่99 โคง้สูถ่ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถ า้ประตสูวรรค ์
ประวัตขิองโพรงถ ้าแห่งนี้เริม่บันทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหนา้ผาของ ภูเขาซ่งเหลียง
(Songliang Shan) ทีสู่งนับพันเมตรเกดิถล่มลงมา ก่อใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่ง
ประตยูกัษ์ ดว้ยเหตนุีท้ าใหภ้เูขาลกูนีถ้กูเรยีกเป็น เทยีนเหมนิ หรอื ประตสูวรรค ์นับตัง้แตนั่น้มา 
ประตูนี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตู
สวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สูภู่เขาประตูสวรรค ์สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขา
ดว้ยรถอทุยาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน ัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเชา้ 
เพือ่ความสะดวกแกลู่กคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การ
เทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน ัง่รถของอทุยานขึน้ไปบนถ า้ประตสูวรรค ์หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิ และไม่จดั
โปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยั
ของนกัทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยทีไ่ม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 
OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิง้จอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่าน
ไดม้าเยอืนจางเจยีเจีย้แลว้ นีค่อือกีหนึง่การแสดงทีท่า่นไมค่วรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรือ่งราวอัน
สดุซึง้ของนางจิง้จอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนทีส่รา้งโดยผูก้ ากับชือ่ดังของจนี คอื จางอีโ้หมว ที่
ไดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่อลังการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ฉีากหลังคอื 
เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 
หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร)์ 

 

 

 

 

 

 



ค า่  บรกิารอาหารค า่ พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยอาหารทะเลไวทแ์ดง + ปขูน ทา่นละ 2 ตวั 

พกัที ่  MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ รา้นนวดฝ่าเทา้สมนุไพร - ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี - จติรกรรมภาพวาดทราย - รา้นใบชา 
 ถ า้มงักรเหลอืง   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี ชมการสาธิตการนวดเทา้ และแช่เทา้ดว้ยยา
สมนุไพรจนีโบราณ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีน
ของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
จากน่ันน าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดย
เป็นการลงทุนของรัฐบาลทอ้งถิน่ทีน่ี่ใหเ้ป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงของนักท่องเทีย่วทีม่าจางเจยีเจีย้ 
และเป็นสถานทีส่รา้งรายไดใ้หแ้กช่าวบา้นในพืน้ทีใ่หม้งีานท ากัน บรรยากาศทีน่ี่ออกแบบให ้
เป็นบา้นเรอืนโบราณสมยัราชวงศช์งิ  
น าทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ 
หลี่จวนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ี่รเิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชว้ัสดุ
ธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมที ่

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูกุ ีเ้ห็ด 
น าทา่นสู ่รา้นใบชา พาทา่นแวะชมิชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเมอืงจางเจยีเจีย้ มรีสชาตหิอม และยัง
ชว่ยบ ารงุสขุภาพอกีดว้ย นับเป็นอกีหนึง่อยา่งทีค่นไทยนยิมซือ้กลับกนัไปเป็นของฝากแดค่นที่
รัก 
จากนัน้น าท่านสู ่ถ า้มงักรเหลอืง หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกว่า หวงหลงตง้ เป็นถ ้าทีม่คีวามงดงาม
และใหญท่ีส่ดุในจางเจยีเจีย้ มคีวามสงู 50 เมตร กวา้ง 80 เมตร และยาวถงึ 30 กโิลเมตร เปิด
ใหช้มไดป้ระมาณ 4.5 กโิลเมตร โดยทา่นสามารถลอ่งเรอืไปตามล าน ้าใตด้นิซึง่ไหลผา่นกลาง
ถ ้าชมน ้าตกเทวดาสวรรคล์ัดเลาะไปตามอุโมงคภ์ายในถ ้า ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ยทีม่คีวาม
วจิติรงดงาม มเีสาหลักมงักรขนาด 10 คนโอบ ภายในยงัมสีระน ้าพญามังกรซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 
400 ตารางเมตร ส่วนความลกึของสระนี้ยังเป็นปรศินาอยู่ ยังไม่มผีูใ้ดสามารถวัดได ้ในชว่ง
เชา้ตรูแ่ละกลางคนืจะมหีมอกปกคลมุบางๆเปรยีบเสมอืนทา่นอยูบ่นสรวงสวรรคบ์นพืน้พภิพ  
 

 
 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ 

21.50 น. น าทุกท่านเหนิฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่CZ605 

00.15(+1) เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

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

**หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 

18 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

20 – 23 พฤศจกิายน 2561 15,999 18,999 3,000 6,900 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 15,999 18,999 3,000 6,900 

11 – 14 ธนัวาคม 2561 15,999 18,999 3,000 6,900 

08 – 11 มกราคม 2562 15,999 18,999 3,000 6,900 

29 ม.ค. – 01 ก.พ.2562 15,999 18,999 3,000 6,900 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 

คอื ใบชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุว้

ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า 

รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 ณ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทัวรท์่านใด
สนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวรทั์ง้ส ิน้ แต่
เป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 
วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของ
ทางบรษัิท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด
อยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระ
แลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิท
จะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่
จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคืนค่าตั๋ว
หรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า
หรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วี ี
ซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้
บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 



6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณที่จ ากัด 

ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน า

ขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุ

กรณ ี
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 ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน 

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 


