
 

 

รหัสทัวร 1900072 
ทัวรจีน  จางเจียเจี้ย อวตารปราบเซียน 5 วัน 3 คืน(CZ) 
เมืองโบราณเฟم�งหวง    ลองเรือแมน้ําถัวเจียง   บานกวีเสิ่นฉงเหวิน   ทางเดินกระจก   
ประตูสวรรค   ชมโชววัฒนธรรม แสง สี เสียง เหมยลี่เซียงซี 
 

 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ทาอากาศยานตาหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – 
 เมืองโบราณเฟم�งหวง  – ลองเรือแมน้ําถัวเจียง – บานกวีเส่ินฉงเหวิน – ชมแสงสี
เมืองโบราณยามคํ่าคืน                                        

01.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ระหวาง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : 
ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา
เมือง  

04.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจ้ีย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินที่ CZ 606 ** บริการอาหารวางบนเคร่ืองบิน ใชเวลา
บินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 

08.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน(ตามเวลาทองถ่ินเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย....จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฟ งหวง (ใชเวลาเดินทาง�م
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองท่ีข้ึนอยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ต้ังอยูทางทิศ
ตะวันตกของมณฑลหูหนาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม เมืองโบราณเฟم�งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคา 
ท่ีตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิง มี ถนนท่ีปูดวยหินสีเขียว 20 กวาสาย มีกําแพงเมือง
โบราณ “เฟم�งหวงกู เฉิง” ซ่ึงสรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง เขาชม บานกวี “เส่ินฉงเหวิน” จากน้ัน
ชม หงเฉียว (สะพานสายรุง) สะพานไมโบราณท่ีมีหลังคาคลุม เหมือนสะพานขามคลอง
ในเวนีส จุดเดนอีกแหงหน่ึงของเฟم�งหวง คือ บานท่ียกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ําท่ีใสสะอาด



 

 

จนเห็นกนบึง เปนทัศนียภาพท่ีสวยงามและเปนท่ีนิยมช่ืนชอบ ท้ังชาวจีนและชาว
ตางประเทศ นําทาน น่ังเรือแจว ชมบานริมน้ําและชมเจดียวางหมิง ชมวิวแสงสี เมือง
โบราณยามค่ําคืน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี  ZHENGFU HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 2 เมืองเฟم�งหวง – เมืองจางเจียเจ้ีย – เทียนเหมินซาน (ข้ึนกระเชา – ลงดวยรถ
อุทยาน) –  ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค – จิตรกรรมภาพวาดทราย                 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจ้ีย  ใหทานไดพักผอนบนรถตามอัธยาศัย  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู เมืองจางเจียเจี ้ย หรือ เมืองตาหยง (ชื ่อเกา) จางเจียเจี ้ย เปนหนึ่งในเมือง
ทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของ
ตนเองแหลงทองเที่ยวสําคัญใน เมืองจางเจียเจี้ยเปนพื้นที่ป�าไมถึง 98% ซึ่งนับเปนออกชิ
เจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเปนเมืองที่อยูหางไกลที่นอยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาว
จางเจียเจ้ียผูซ่ึงรักในธรรมชาติไดดําเนินนโยบายอนุรักษธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล เมือง
จางเจียเจี้ยจึงประดุจด่ังดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แหงนี้ยังเปนแหลงชุมชนของ 33 ชนเผา 
เชน ชนเผาถู เจีย ชนเผาไป� และชนเผาเหมียว สภาพภูมิศาสตรที ่มีเอกลักษณทําให
วัฒนธรรมของชนเผาตางๆไดรับการอนุรักษเปนอยางดี นําทานเดินทางสู เทียนเหมินซาน 
(ขึ้นดวยกระเชา ลงดวยรถอุทยาน) ต้ังอยูทางตอนใตของจางเจียเจี้ย หางจากตัวเมืองไป
ราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเปนชื่อถํ้าต้ังชื่อมาแตสมัยสามกกภายหลังใชเรียกเปนช่ือ
ภูเขา ดวยในปค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปท่ัวโลกไมใชในฐานะเปน
สถานที่ทองเที่ยวแตเปนที่วัดฝมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผานชอง เขาประตู
สวรรค แหงนี้เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับนํ้าทะเลมีพื้นท่ี 190 
ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเปนพื้นที่ป�าดิบที่สมบูรณอยางที่สุดตนไมใหญ แตละตนมี



 

 

อายุนับรอยปในระหวางป ค.ศ. 2002-2005 การทองเท่ียวเทียนเหมินซานไดใชเงินลงทุน
ประมาณ 550 ลานหยวน  
นําทานข้ึน กระเชากอนโดลาพัฒนาพื้นท่ีบางสวนใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความยาว 7.5 
กิโลเมตรข้ึนสูจุดสูงสุด “เซ่ียจาน” ชม ความงามของภูผานับรอยนับพันยอด จากน้ันนําทาน
เดินทางตอดวย บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกวา 5 กม. ลงสู ถํ้าเทียนเหมินตง 
หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรค ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญไหวฟ�าขอพรเทพสวรรค จากน้ัน น่ังรถ
ของอุทยาน ลงสูดานลางภูเขา นําทานสู จวินเซิงวาเย้ียน สถานท่ีจัดแสดงภาพวาดของหล่ีจ
วินเซิง ซึ ่งเปนผูที ่ริเริ่มศิลปะแบบใหม ที่เรียกกันวา จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุ
ธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม หินฯลฯมาจัดแตงเปนภาพ ทิวทัศน จิตรกรรมท่ี
รังสรรคข้ึนมาลวนไดรับรางวัลและยกยองมากมาย หลายปซอนจนเปนที่เล่ืองลือไปท่ัวโลก  
OPTIONAL TOUR : ชมโชวนางจิ้งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หาก
ทานไดมาเยือนจางเจียเจี้ยแลว นี่คืออีกหนึ่งการแสดงที่ทานไมควรพลาด โชวจะพูดถึง
เรื่องราวอันสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุมเก็บฟนที่สรางโดยผูกํากับชื่อดังของจีน คือ 
จางอ้ีโหมว ท่ีไดทุมทุนเนรมิตเวทีการแสดงไดอยางย่ิงใหญอลังการ ซ่ึงเปนโชวกลางแจงท่ีมี
ฉากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพรอมนักแสดงคุณภาพกวา 600 คน (ราคาบัตรเขา
ชมการแสดง 400 หยวน/ทาน สามารถติดตอไดท่ีไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวร) 

**ในกรณีท่ีทานไมไดซ้ือ OPTION TOUR โชวนางจ้ิงจอกขาว 
 รถบัสจะไปสงทานเขาสูท่ีพัก** 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  
  
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 
เทียนจ่ือซาน (ข้ึน-ลงดวยลิฟทแกวไป�หลง) – ภูเขาฮัลเลลูยาห –  
สะพานอันดับหน่ึงใตหลา – รานยา – รานหยก – ชมโชววัฒนธรรม แสง สี เสียง 
เหมยล่ีเซียงซี                                                                                            

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจกัรพรรด์ิ (ขึ้นและลง ดวยลิฟทแกวไป�หลง) 
ซึ่งอยูในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ดวยลิฟทแกวไป�หลงแหงแรกของเอเชียสูง 326 เมตร 
พรอมกับชมทิวทัศนอันสวยงาม ท่ีสุดแสนประทับใจมิรูลืม ทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขา
สูงสุดวัดไดถึง 1,250 เมตรท้ังทางดานทิศ ตะวันออก ทิศใตและทิศตะวันตกของเขาเทียน
จ่ือซานน้ันเต็มไปดวยชะงอนผาอันสูงชันลําหวยลึก และป�าหิน หินยักษในรูปลักษณะตาง ๆ 
ยืนตระหงานคํ้าฟ�าเสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกําลังเคลื่อนทัพใกลเขามาอยาง รวดเร็ว นํา
ทานชม เทียนเสี้ยต้ีอี้เฉียว (สะพานอันดับหนึ่งใตหลา) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอม
ดวยหมู ขุนเขา ซึ่งภาพยนตรช่ือดังอวตารและอีกหลายเร่ืองไดนํามาเปนฉากในการถายทํา 
ทานจะไดเพลิดเพลินกับ ทิวทัศน อันสวยงามแสนประทับใจ ยากที่จะหาคําบรรยายมา
พรรณนาไดแลว จากน้ันนําทาผอนคลาย นวดฝ�าเทา ท่ีศูนยสมุนไพรจีน  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานเดินทางสู  รานหยก (Jade Shop) เครื ่องประดับที ่นิยมกันอยาง
แพรหลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือ
เกี่ยวกับการใสเครื่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมี
อํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลให
เกิดขึ้นไดทั้งรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีกดวย นํา
ทานชม โชววัฒนธรรม แสง สี เสียง เหมยลี่เซียงซี เมืองจางเจียเจี้ย ซ่ึงเปนโชวเกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตของชนแตละเผาซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวจาง
เจียเจี้ยในมนฑลหูหนานและ การแสดงมีความอลังการ สวยงาม และพรอมดวยแสงสี เสียง
นาต่ืนตาต่ืนใจใหทานประทับใจมิรูลืม 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ปم�งยางสไตลเกาหลี 



 

 

พักท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 4 สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก – รานยางพารา – ถนนคนเดินซีปู�เจีย –  
ทาอากาศยานตา    หยง(เมืองจางเจียเจ้ีย)                                                     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass 
Bridge of Zhangjiajie) (รวมคาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี ้ย) เหนือแคน
ยอนท่ีมีความสูงเหนือพื้นดินกวา 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย 
Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกวแหงนี้ทําหนาที่เปน
ทางเชื่อมสองหนาผาเขาดวยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอยางบันจี๊จั้มและ
ซิบไลนใหทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!สุก้ีเห็ด  
นําทานเดินทางสู  รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทานได
เลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพตางๆท่ีผลิตจากยางพารา เหมาะสมแก
เวลานําทานสู ถนนคนเดินซีปู�เจีย อิสระชอปปم�ง เลือกซ้ือสินคาฝากคนท่ีทานรัก เปนถนนคน
เดินท่ีพึ่งสรางใหมไดไมนานโดยเปนการลงทุนของรัฐบาลทองถ่ินท่ีน่ีใหเปนสถานท่ีชอปปم�ง
ของนักทองเท่ียวท่ีมาจางเจียเจี้ยและเปนสถานท่ีสรางรายไดใหแกชาวบานในพื้นท่ีใหมีงาน
ทํากัน นอกเหนือจะเปนถนนท่ีมีรานคาขายสินคาพื้นเมืองของท่ีน่ีแลวยังมีอีกสถานท่ีอีกแหง
หน่ึงซึ่งนาสนใจอยากใหไปชมกัน น่ันก็คือ พิพิธพัณฑภาพวาดทรายก่ีเปนภาพวาดแฮนเมท
ช่ือดังของท่ีน่ี... 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานตาหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) เพื่อเดินทาง

กลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
22.10น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ 605 ** ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 
 
 



 

 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                           
00.30น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

CZ 606 BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจ้ีย) 04.25 – 08.45 
CZ 605 DYG(จางเจียเจ้ีย) - BKK(กรุงเทพ) 22.10 – 00.30+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง

ละ 
2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป) 
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป) 
อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพิ่มอัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
14 – 18 พฤษภาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 
22 – 26 พฤษภาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900 
วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 

05 – 09 มิถุนายน 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 
วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 

04 – 08 กรกฎาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 
 



 

 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
01 – 05 สิงหาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
10 – 14 กันยายน 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
08 – 12 ตุลาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 
09 – 13 ตุลาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 
18 – 22 ตุลาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 
 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,ราน
ใบชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุก
ทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที 
ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 1,000 
RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง ** 

 
** ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทํา   วี
ซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทํา
บัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย ** 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES อนุญาตให โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก.  
(1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    



 

 

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก
รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุ ป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ

ผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว 
(4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืนดวยตัวเอง) 

 
 
หมายเหตุ  



 

 

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง
อ่ืนๆได รวมท้ังไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกก่ิง / ปกก่ิง+
เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังส้ิน ทําใหไมสามารถ
ย่ืนวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
ในการทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทาน้ัน)  

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.
ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.
อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 
16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.
จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน)  
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคาโปรโมช่ัน
ขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่น่ังการจองภายใน 
2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี
คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื ่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  



 

 

  กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว 

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเที ่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด



 

 

สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขา
เมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน
ดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทาน
ไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงได
ไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละ
ช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ี
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 

 
•สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนการทําวีซากรุปทองเท่ียวน่ันใชแคเพียงสําเนา
พาสปอรต ตองถายชัดเจนเห็นท้ัง 2 ดาน  ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 



 

 

 
 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


