
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ - สนามบนิเมอืงจางเจยีเจ ีย้ - เมอืงฟ่งหวง - สะพานสายรุง้ - ลอ่งเรอื

ตามลํานํา้ถวัเจยีง - บา้นเกดิเส ิน่ฉงเหวนิ 
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA 

SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพือ่ดําเนนิการขัน้ตอนการเช็คอนิ 
06.25 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่CZ606 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ ประเทศจนี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ย

ถเูจยี ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของมณฑลหูหนาน  ตัง้อยู่รมิแม่น้ําถวัเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่อง

แคบภเูขา ทีเ่ดน่ตระหงา่นมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว  เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง หรอื เมอืงหงส ์เป็นเมอืงโบราณที่

สรา้งในราชวงศถ์ัง ซึง่เป็นเมืองทีก่่อขึน้ดว้ยหิน จุดเด่นคอืกําแพงโบราณ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิง 

นอกจากนีย้ังมโีบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวัฒนธรรมอันล้ําค่าทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มิงและชงิ

หลายรอ้ยแห่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณทีม่ีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนิส  เป็นสะพาน

ประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นที่

ยกพืน้สงูเรยีงราย เป็นทศันยีภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชมชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้นําทา่น ล่องเรอืตามลํานํ้าถวัเจยีง การล่องเรอืชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น้ําถั่วเจยีง ถอืว่าเป็น

ไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแม่น้ํา สะพานโบราณ เจดยี์วั่นหมิง 

หอตัว๋ชุย่ ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ลีกัษณะการกอ่สรา้งแบบจนีโบราณสรา้งในสมัยราชวงศห์มิงและชงิ 

ระหวา่งทางจะมชีาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของทีน่ีเ่รยีกวา่ชนเผ่าถูเ่จยีง เอาเรอืออกมาลอยลําคอยรอ้งเพลง

ตอ้นรบันักทอ่งเทีย่วและไกดก็์จะเชญิชวนใหน้ักทอ่งเทีย่วรอ้งเพลงตอบกลับไป ซึง่ไม่ว่าเราจะรอ้งเป็นเพลง

ไทยหรอืจนีออกมาเคา้ก็จะรอ้งเพลงตอบกลบัมาเพิ่มสสีันระหว่างการล่องเรอืใหส้นุกสนาน (หากไม่สามารถ

ลอ่งเรอืได ้จะเปลีย่นโปรแกรมเป็น นําทา่นชมบา้นตระกลูหยาง และชมพพิธิภณัฑเ์มอืงโบราณเฟ่ิงหวงแทน) 

นําทา่นชม บา้นเกดิของเส ิน่ฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวตัศิาสตร ์และนักศกึษาคน้ควา้โบราณคดอีนัลอื

ชือ่ เป็นบา้นทีป่ลกูลอ้มรอบลานบา้น ทัง้ส ีด่า้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟ ซึง่เป็นสญัลกัษณป์ระจําทอ้งถิน่ในภาคตะวนัตก

ของมณฑลหูหนาน ทีไ่ดต้กทอดมาจากปู่ ของเสิน่ฉงเหวนิ อดตีผูบ้ังคบัการทหารประจํามณฑลกุย้โจว ในสมัย

ราชวงศช์งิ ตอ่มาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลงัดงักลา่ว ซึง่ทา่นเสิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบันทกึประวตัใิหผู้ค้นไดรู้จ้กัทีม่าที่

ไปของเมอืงฟิงหวง จากนัน้นําทา่น ลอ่งแม่น้ําถวัเจยีง ชมความงามของบา้นเรอืนสองฝากฝ่ังรมิน้ํา ชมสะพาน

โบราณ สมัผัสบรรยากาศอนัคลาสสคิ จากนัน้ทําทกุทา่นเดนิเทีย่วชมแสงสยีามคํา่คนืของ  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ FENGTING GUOBIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีส่อง เมอืงโบราญเฟ่ิงหวง - จางเจยีเจ ีย้ - เทยีนเหมนิซาน (รวมกระเชา้ และรถอุทยาน) - ทางเดนิกระจก   
ถํา้ประตสูวรรค ์  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจ ีย้ ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจนี 

เป็นประตเูชือ่มภาคกลางกบัภาคตะวนัตกของประเทศจนีจางเจยีเจีย้ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่วทีส่ําคัญทีสุ่ด

ของจนีซึง่ลอืชือ่ดว้ยทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลกัษณข์องตนเอง แหล่งท่องเทีย่วสําคัญในเมืองจางเจยี

เจีย้เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่นับเป็นออกชเิจนบารธ์รรมชาต ิเมอืงจางเจยีเจีย้จงึประดจุดัง่ดนิแดนบรสิทุธิข์อง

โลก นอกจากนีแ้ลว้ ณ ทีแ่ห่งนีย้ังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจยี ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมยีว สภาพภมูศิาสตรท์ีม่เีอกลักษณ์ทําใหว้ัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างด ีความ

หลากหลายทางภมูปิระเทศของเขตธรรมชาต ิแตล่ะแห่งของจางเจยีเจีย้ไดนํ้ามาซึง่ความอดุม สมบูรณด์ว้ยพันธุ์

พชื และสตัวน์านาชนดิ สภาพภมูอิากาศชุม่ชืน้ แคใ่นบรเิวณสวนป่าจางเจยีเจีย้ ก็มีแหล่งน้ํามากถงึ 800 แห่ง 

น้ําตก น้ําพุ ธารน้ํา สระน้ํา และทะเลสาบจํานวนมาก มภีมูทิศันท์ีแ่ตกตา่งกนัไป มธีารน้ําจนิเปียนซ ีโดยมคีวาม

ยาวกวา่ 10 กโิลเมตร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูสกุ ีเ้ห็ด 
จากนัน้นําทา่นนั่งกระเชา้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน กระเชา้แห่งนีจ้ดัวา่เป็นกระเชา้โดยสารทีม่ ีความยาวทีสุ่ดใน
โลก ระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร โดยใชเ้วลานั่งประมาณ 40 นาท ีโดย 1 กระเชา้นั่งไดป้ระมาณ 8 ท่าน 
และกระเชา้แห่งนีจ้ดัไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามทนัสมัยมากทีส่ดุแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงาม
ของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

จากนัน้นําทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกับ ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก ซึง่มีระยะทางอยู่ที ่60 
เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั ความกวา้งของระเบยีงแกว้วดัจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความ
หนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทศันอ์นังดงามบนเขาเทยีนเหมินซาน ซึง่ทุก
ทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ เพือ่รกัษาความสะอาดและความใสของกระจก  
 

 

 
 
 
 



 

 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูถ้ํ่าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถํา้ประตสูวรรค ์ประวตัขิองโพรงถ้ําแห่งนี้เร ิม่บันทกึไว ้
วา่ ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆ หนา้ผาของ ภเูขาซง่เหลยีง(Songliang Shan) ทีส่งูนับพันเมตรเกดิถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิ
โพรงถ้ําขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยูักษ์ ดว้ยเหตนุีทํ้าใหภ้เูขาลกูนีถ้กูเรยีกเป็น เทยีนเหมิน หรอื ประตูสวรรค ์
นับตัง้แตน่ัน้มา ประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อท่านมาถงึถ้ําประตู
สวรรคท์า่นจะไดพ้บกบัขัน้บันได 999 ขัน้ สูภ่เูขาประตสูวรรค ์สมควรแกเ่วลานําทา่นลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน 
ทางผ่านเสน้ทาง 99 โคง้ 
(**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปล ีย่นแปลงเป็นน ัง่รถอุทยาน ขึน้มาต่อบนัไดเล ือ่น และขากลบัลงกระเชา้ 
เพือ่ความสะดวกแกล่กูคา้ทีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเล ือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็น
ขึน้+ลงกระเชา้ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปล ีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในส่วน
การน ัง่รถของอุทยานขึน้ไปบนถํา้ประตสูวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ํา้ประตูสวรรค์
ได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิ และไม่จดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และ
การรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั 
โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 
OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจ ิง้จอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านไดม้าเยือนจาง
เจยีเจีย้แลว้ นีค่อือกีหนึง่การแสดงทีท่า่นไม่ควรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรือ่งราวอันสุดซึง้ของนางจิง้จอกขาวและ
หนุ่มเก็บฟืนทีส่รา้งโดยผูกํ้ากบัชือ่ดงัของจนี คอื จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้ม่ทนุเนรมิตเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิ่งใหญ่
อลงัการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเหมินซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน 
(ราคาบัตรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทวัร)์ 
 
 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนอูาหารทะเล + ไวทแ์ดง 

พกัที ่ DAYS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

วนัทีส่าม จางเจยีเจ ีย้ - รา้นบวัหมิะ - สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุโลก - จติรกรรมภาพวาดทราย - รา้นหยก 
                      ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี - จางเจยีเจ ีย้ - กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแร 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ให่ทานเลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็น
เลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น   
นําทา่นพสิจนูค์วามกลา้กบั สะพานแกว้จางเจยีเจ ีย้ เหนอืแคนยอน ทีม่คีวามสงูเหนอืพืน้ 980 ฟุต และมี
ความยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดงัจากอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้
ทําหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนีจ้ดุกลางสะพานยังมกีจิกรรมอย่างบันจี๊จัม้ และซบิ
ไลนใ์หท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไมผ่่านการตรวจความปลอดภยั หรอืไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ใหท้่าน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** // 
** บตัรเขา้ชมของทางคณะเป็นเพยีงบตัรเขา้ชมสะพานแกว้เท่าน ัน้ ไม่ไดร้วมถงึคา่ลอ่งเรอื และ
การเดนิชมแกรนดแ์คนยอ่น ซึง่หากทางอทุยานมกีารประกาศเปล ีย่นแปลง และบงัคบัใหท้างคณะ
ตอ้งซือ้ต ัว๋ชุดรวมคา่ลองเรอื และต ัว๋เดนิชมแกรนดแ์คนย่อน ทางลกูคา้ตอ้งชําระเงนิเพิม่ท่านละ 
150 หยวน**) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูอาหารไทย 
นําทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จดัแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ 
ซึง่เป็นผูท้ ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ด
ทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจดัแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวัลและการยกย่อง
มากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 
จากนัน้นําทา่นสู ่รา้นหยก เครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอย่างแพรห่ลาย ตามความเชือ่ของคนจนีซึง่มีมาตัง้แต่
สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกบัการใสเ่ครือ่งประดบัจําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใสกํ่าไลหยก ก็จะ
ชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอํีานาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุง่เรอืง  อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุล
ใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลงัใหร้า่งกายแข็งแรง 
นําทา่นชม ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ึ่งสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาล
ทอ้งถิน่ทีน่ี่ใหเ้ป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงของนักท่องเทีย่วทีม่าจางเจียเจีย้ และเป็นสถานทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่
ชาวบา้นในพืน้ทีใ่หม้งีานทํากนั บรรยากาศทีน่ีอ่อกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูป้ิงย่าง สไตลเ์กาหล ี
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ 

21.50 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบินที ่
CZ605 

00.15(+1) เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

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

**หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
 
 



 

 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปล ีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม  

และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุตํา่กวา่ 

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 มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร  ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/ท่าน/รา้น 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทัง้ส ิน้ แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 
 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไม่เกนิ 23 กก.        

 คา่รถรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณทีีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณทีีน่ักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีชือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 

2. กรณนีักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้กน่ักทอ่งเทีย่ว เช่น การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบิน 
การจองทีพ่ักฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการนัตกีารจา่ยเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมื่อจองและจ่ายมัดจํา
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น
การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบินเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ําหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นีักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่าง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยินดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิ่ม
จากการทีม่นีักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ ิไดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเก ีย่วกบัการนําแบตเตอร ีส่ํารองขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการ

จํากดัจํานวน  
4.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
5. หา้มนําแบตเตอรีส่ํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การทาํวซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับตํารวจตรวจ     

คนเขา้เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 


