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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - สนามบนิเมอืงจางเจยีเจีย้ - เมอืงฟ่งหวง - สะพานสายรุง้ - ลอ่งเรอื
ตามล าน า้ถวัเจยีง - บา้นเกดิเสิน่ฉงเหวนิ 

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 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 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ย

ถูเจยี ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน  ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัวเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมอืนด่าน ชอ่ง

แคบภเูขา ทีเ่ด่นตระหงา่นมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว  เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง หรอื เมอืงหงส ์เป็นเมอืงโบราณที่

สรา้งในราชวงศ์ถัง ซึง่เป็นเมืองที่ก่อขึน้ดว้ยหนิ จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์หมงิ 

นอกจากนี้ยังมโีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ

หลายรอ้ยแหง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณที่มีหลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็นสะพาน

ประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นที่

ยกพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชมชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น ้าถั่วเจียง ถือว่าเป็น

ไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้า สะพานโบราณ เจดยีว์ั่นหมงิ 

หอตั๋วชุย่ ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ลีักษณะการกอ่สรา้งแบบจนีโบราณสรา้งในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ 

ระหวา่งทางจะมชีาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของทีน่ี่เรยีกว่าชนเผา่ถูเ่จยีง เอาเรอืออกมาลอยล าคอยรอ้งเพลง

ตอ้นรับนักท่องเทีย่วและไกดก์็จะเชญิชวนใหนั้กท่องเทีย่วรอ้งเพลงตอบกลับไป ซึง่ไม่ว่าเราจะรอ้งเป็นเพลง

ไทยหรอืจนีออกมาเคา้ก็จะรอ้งเพลงตอบกลับมาเพิม่สสีันระหว่างการล่องเรอืใหส้นุกสนาน (หากไม่สามารถ

ลอ่งเรอืได ้จะเปลีย่นโปรแกรมเป็น น าทา่นชมบา้นตระกลูหยาง และชมพพิธิภณัฑเ์มอืงโบราณเฟ่ิงหวงแทน) 

น าทา่นชม บา้นเกดิของเสิน่ฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวัตศิาสตร ์และนักศกึษาคน้ควา้โบราณคดอีนัลอื

ชือ่ เป็นบา้นทีป่ลกูลอ้มรอบลานบา้น ทัง้สีด่า้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่ในภาคตะวันตก

ของมณฑลหูหนาน ทีไ่ดต้กทอดมาจากปู่ ของเสิน่ฉงเหวนิ อดตีผูบ้ังคับการทหารประจ ามณฑลกุย้โจว ในสมัย

ราชวงศช์งิ ตอ่มาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลังดังกลา่ว ซึง่ทา่นเสิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบนัทกึประวัตใิหผู้ค้นไดรู้จั้กทีม่าที่

ไปของเมอืงฟิงหวง จากนัน้น าทา่น ล่องแมน่ ้าถัวเจยีง ชมความงามของบา้นเรอืนสองฝากฝ่ังรมิน ้า ชมสะพาน

โบราณ สมัผัสบรรยากาศอนัคลาสสคิ จากนัน้ท าทกุทา่นเดนิเทีย่วชมแสงสยีามค ่าคนืของ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ FENGTING GUOBIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงโบราญเฟ่ิงหวง - จางเจยีเจีย้ - เทยีนเหมนิซาน (รวมกระเชา้ และรถอุทยาน) - ทางเดนิกระจก   
ถ า้ประตสูวรรค ์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจนี 

เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจนีจางเจยีเจีย้ เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีสุ่ด

ของจนีซึง่ลอืชือ่ดว้ยทรัพยากรการท่องเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเทีย่วส าคัญในเมอืงจางเจยี

เจีย้เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่นับเป็นออกชเิจนบารธ์รรมชาต ิเมอืงจางเจยีเจีย้จงึประดจุดั่งดนิแดนบรสิทุธิข์อง

โลก นอกจากนี้แลว้ ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เชน่ ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า



เหมยีว สภาพภูมศิาสตร์ทีม่เีอกลักษณ์ท าใหว้ัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ความ

หลากหลายทางภมูปิระเทศของเขตธรรมชาต ิแตล่ะแหง่ของจางเจยีเจีย้ไดน้ ามาซึง่ความอดุม สมบรูณ์ดว้ยพันธุ์

พชื และสัตวน์านาชนดิ สภาพภมูอิากาศชุม่ชืน้ แค่ในบรเิวณสวนป่าจางเจยีเจีย้ ก็มแีหล่งน ้ามากถงึ 800 แห่ง 

น ้าตก น ้าพ ุธารน ้า สระน ้า และทะเลสาบจ านวนมาก มภีมูทิัศนท์ีแ่ตกตา่งกันไป มธีารน ้าจนิเปียนซ ีโดยมคีวาม

ยาวกวา่ 10 กโิลเมตร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูกุ ีเ้ห็ด 
จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้สู่ เขาเทยีนเหมนิซาน กระเชา้แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้โดยสารทีม่คีวามยาวทีส่ดุใน
โลก ระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาน่ังประมาณ 40 นาท ีโดย 1 กระเชา้น่ังไดป้ระมาณ 8 ท่าน 
และกระเชา้แห่งนี้จัดไดว้่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุแห่งหนึง่ ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงาม
ของภเูขานับรอ้ยลกู สลับซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา 

 

  

 

จากนัน้น าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีวกับ ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก ซึง่มรีะยะทางอยู่ที ่60 
เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสูงชนั ความกวา้งของระเบยีงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มคีวาม
หนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทุก
ทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ เพือ่รักษาความสะอาดและความใสของกระจก  



 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูถ่ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถ า้ประตสูวรรค ์ประวัตขิองโพรงถ ้าแห่งนีเ้ร ิม่บันทกึไว ้
วา่ ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆ หนา้ผาของ ภเูขาซง่เหลยีง(Songliang Shan) ทีส่งูนับพันเมตรเกดิถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิ
โพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตูยักษ์ ดว้ยเหตุนี้ท าใหภ้เูขาลูกนี้ถกูเรยีกเป็น เทยีนเหมนิ หรอื ประตูสวรรค ์
นับตัง้แต่นัน้มา ประตูนี้มคีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ ้าประตู
สวรรคท์่านจะไดพ้บกับขัน้บันได 999 ขัน้ สูภ่เูขาประตูสวรรค ์สมควรแกเ่วลาน าท่านลงจากเขาดว้ยรถอทุยาน 
ทางผา่นเสน้ทาง 99 โคง้ 
(**หมายเหตุ : อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน ัง่รถอุทยาน ขึน้มาตอ่บนัไดเลือ่น และขากลบัลงกระเชา้ 
เพือ่ความสะดวกแกลู่กคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็น
ขึน้+ลงกระเชา้ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่น
การน ัง่รถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตสูวรรค ์หากรถของอุทยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตสูวรรค์
ได ้ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และ
การรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั 
โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 
OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิง้จอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านไดม้าเยอืนจาง
เจยีเจีย้แลว้ นี่คอือกีหนึง่การแสดงทีท่่านไมค่วรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรือ่งราวอันสดุซึง้ของนางจิง้จอกขาวและ
หนุ่มเก็บฟืนทีส่รา้งโดยผูก้ ากับชือ่ดังของจนี คอื จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่
อลังการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ฉีากหลังคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน 
(ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร)์ 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนอูาหารทะเล + ไวทแ์ดง 

พกัที ่ DAYS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

วนัทีส่าม จางเจยีเจีย้ - รา้นบวัหมิะ - สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุโลก - จติรกรรมภาพวาดทราย - รา้นหยก 
                      ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี - จางเจยีเจีย้ - กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแร 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ให่ทานเลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็น
เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   
น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ เหนือแคนยอน ทีม่คีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และมี
ความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แหง่นี้
ท าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนีจุ้ดกลางสะพานยงัมกีจิกรรมอยา่งบนัจี๊ จัม้ และซบิ
ไลนใ์หท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรอืไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ใหท้า่น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** // 



** บตัรเขา้ชมของทางคณะเป็นเพยีงบตัรเขา้ชมสะพานแกว้เทา่น ัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ลอ่งเรอื และ
การเดนิชมแกรนดแ์คนยอ่น ซึง่หากทางอทุยานมกีารประกาศเปลีย่นแปลง และบงัคบัใหท้างคณะ
ตอ้งซือ้ต ัว๋ชุดรวมคา่ลองเรอื และต ัว๋เดนิชมแกรนดแ์คนยอ่น ทางลกูคา้ตอ้งช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 
150 หยวน**) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนอูาหารไทย 
น าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ 
ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกันว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ด
ทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่ง
มากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก 
จากนัน้น าท่านสู่ รา้นหยก เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชือ่ของคนจนีซึง่มมีาตัง้แต่
สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกบัการใสเ่ครือ่งประดับจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใสก่ าไลหยก ก็จะ
ชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุง่เรอืง  อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุล
ใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรง 
น าท่านชม ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาล
ทอ้งถิน่ที่นี่ใหเ้ป็นสถานที่ชอ้ปป้ิงของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย และเป็นสถานที่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ชาวบา้นในพืน้ทีใ่หม้งีานท ากนั บรรยากาศทีน่ีอ่อกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมยัราชวงศช์งิ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนป้ิูงยา่ง สไตลเ์กาหล ี
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ 

21.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบนิที่ 
CZ605 

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

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

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

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 

18 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

20 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 16,999 2,000 6,900 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 16,999 2,000 6,900 

04 – 06 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 7,900 

06 – 08 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 7,900 



12 – 14 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 7,900 

17 – 19 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 7,900 

18 – 20 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 7,900 

24 – 26 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 7,900 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลกูทัวรทั์ง้ส ิน้ แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ ไมเ่กนิ 23 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  



 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 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 หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น
การเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
 
 
 



เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร

จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 

2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
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 ารวจตรวจ     

คนเขา้เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

 


