
 

 

รหัสทัวร GS1900524 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 2 คืน  
ถ้ําวังมังกรเหลือง สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย ขึ้นกระเชากอนโดลา ถ้ําเทียนเหมินตง  
บันไดเล่ือนที่ยาวที่สุดในโลก หรือเรียกวา ถ้ําประตูสวรรค ถนนคนเดินซีปู�เจีย 

 
บินดวยสายการบิน ไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (CZ) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 



 

 

CZ 606 BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจี้ย) 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. ** 

วันที่ 1 
     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ทาอากาศยานตาหยง (เมืองจางเจียเจ้ีย) – รานหยก – ถ้ํา
มังกร  
     เหลือง (รวมลองเรือ)                                                                                             
(-/L/D)                                                   

01.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู โดยสารขาออก 
ระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง  

04.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES เที ่ยวบินที่ CZ 606 ** บริการอาหารวางบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 

08.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน(ตามเวลาทองถิ่นเร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจ
รับสัมภาระเรียบรอย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนําทานสู รานหยก (Jade Shop) เคร่ืองประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย
ตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับ
การใสเครื ่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมี
อํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวยสรางสมดุล
ใหเกิดขึ้นไดทั้งรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีก



 

 

ดวย จากน้ันนําทานส ถ้ําหวงหลงตง หรือ ถ้ําวังมังกรเหลือง ถํ้าแหงน้ีมีความสูง 160 
เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถํ้าแบงออกเปน 4 ชั้น ภายในถํ้ามีอางเก็บนํ้า 1 แหง 
ลําธารใตดิน 2 สาย บึง 4 บึง หองโถง 13 หอง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กวาแหง 
นําทาน ลองเรือไปตามธารนํ้าใตดิน ชมถํ้าวังมังกร ชมวังแกวผลึก วังซือหงอคง ชม
ประตูแหงความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ทานจะตื่นตาต่ืนใจกับหินงอกหินยอนที่มี
รูปรางแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่อง
ดนตรีจีน ชมน้ําตกเทวดาสวรรค 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ปم�งยางสไตลเกาหลี 
พักที ่  TONGDA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 2 

สะพานแกวท่ียาวท่ีสุดในโลก – รานใบชา – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเชา – ลงดวยรถ 
อุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค                                                              

(B/L/D)                       
เลือกซื้อ option tour เสริม : โชวนางจิ้งจอกขาว                                 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The 
Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมคาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี ้ย) 
เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกวา 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร 
ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกว
แหงนี้ทําหนาที่เปนทางเชื่อมสองหนาผาเขาดวยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมี
กิจกรรมอยางบันจี๊จั้มและซิบไลนใหทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!สุก้ีเห็ด 

จากน้ันนําทานเดินทางสู รานใบชา ชิมชาอวูหลง และชาที่มีชื่อเสียง เชน ชาแดง ชา
ผลไม ชามะลิ ฯลฯ 

นําทานเดินทางสู เทียนเหมินซาน (ขึ้นดวยกระเชา ลงดวยรถอุทยาน) ตั้งอยูทางตอน
ใตของจางเจียเจี้ย หางจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเปนช่ือถ้ําต้ังช่ือ
มาแตสมัยสามกกภายหลังใชเรียกเปนช่ือภูเขา ดวยในปค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกไมใชในฐานะเปนสถานที่ทองเที่ยวแตเปนที่วัดฝมือของ
นักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผานชอง เขาประตูสวรรค แหงนี้เทียนเหมินซานมียอด
สูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับน้ําทะเลมีพื้นที ่190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเปน
พ้ืนที่ป�าดิบที่สมบูรณอยางที่สุดตนไมใหญ แตละตนมีอายุนับรอยปในระหวางป ค.ศ. 
2002-2005 การทองเที่ยวเทียนเหมินซานไดใชเงินลงทุนประมาณ 550 ลานหยวน  
นําทานขึ้น กระเชากอนโดลาพัฒนาพื้นที่บางสวนใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความ
ยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสูจุดสูงสุด “เซี่ยจาน” ชม ความงามของภูผานับรอยนับพันยอด 
นําทานชม ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอัน
หวาดผวาอยูที่ 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจาก
ขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมา
สัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนั้นนําทานเดินทางตอดวย บันได
เลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกวา 5 กม. ลงสู ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถ้ํา
ประตูสวรรค ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญไหวฟ�าขอพรเทพสวรรค จากนั้น น่ังรถของอุทยาน 
ลงสูดานลางภูเขา  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  TONGDA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
วันที่ 3          ถนนคนเดินซีปู�เจีย - เลือกซ้ือ option tour เสริม : เทียนจ่ือซาน – รานยา – จิตรกรรม   

OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิ�งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากทา่นไดม้าเยอืนจาง
เจยีเจี�ยแลว้ นี�คอือกีหนึ�งการแสดงที�ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถงึเรื�องราวอนัสุดซึ�งของนางจิ�งจอกขาว
และหนุ่มเกบ็ฟืนที�สรา้งโดยผู้กํากบัชื�อดงัของจนี คอื จางอี�โหมว ที�ไดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงได้อย่าง
ยิ�งใหญ่อลงัการ ซึ�งเป็นโชว์กลางแจง้ที�มฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกว่า 
��� คน (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง ��� หยวน/ทา่น สามารถตดิต่อไดท้ี �ไกดท์อ้งถิ �นหรอืหวัหน้าทวัร)์ 
        **ในกรณีที�ท่านไม่ได้ซื�อ OPTION TOUR โชวน์างจิ�งจอกขาว รถบสัจะไปส่งท่านเข้าสู่ที�พกั** 



 

 

         ภาพวาดทราย – สนามบิน                                                                                          
(B/L/D)   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานอิสระชอปปم�ง ถนนคนเดินซีปู�เจีย เลือกซื้อสินคาฝากคนที่ทานรัก เปนถนนคน
เดินที่พึ่งสรางใหมไดไมนานโดยเปนการลงทุนของรัฐบาลทองถิ่นที่นี่ใหเปนสถานที่ช
อปปم�งของนักทองเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเปนสถานที่สรางรายไดใหแกชาวบานใน
พ้ืนที่ใหมีงานทํากัน นอกเหนือจะเปนถนนที่มีรานคาขายสินคาพื้นเมืองของที่น่ีแลวยัง
มีอีกสถานที่อีกแหงหนึ่งซึ่งนาสนใจอยากใหไปชมกัน นั่นก็คือ พิพิธพัณฑภาพวาด

ทรายก่ีเปนภาพวาดแฮนเมทช่ือดังของที่น่ี... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านสามารถเลือกซื�อ option tour เสริมที�น่าสนใจได้ดงันี� ..... 

- อทุยานเทียนจื�อซาน ซึ�งอยู่ในเขตอุทยานเอี�ยนเจยีเจี�ย ดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลงแหง่แรกของเอเชยีสงู 
326 เมตร พรอ้มกบัชมทวิทศัน์อนัสวยงาม ที�สุดแสนประทบัใจมริูล้มื ทา่นจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัยอดเขา
สงูสุดวดัไดถ้งึ 1,250 เมตรทั �งทางดา้นทศิ ตะวนัออก ทศิใตแ้ละทศิตะวนัตกของเขาเทยีนจื�อซานนั �นเตม็
ไปดว้ยชะงอ่นผาอนัสงูชนัลําหว้ยลกึ และป่าหนิ หนิยกัษ์ในรปูลกัษณะต่าง ๆ ยนืตระหง่านคํ�าฟ้าเสมอืน
หนึ�งรี�พลมากมายกาํลงัเคลื�อนทพัใกลเ้ขา้มาอย่าง รวดเรว็ ชม เทียนเสี�ยตี�อี�เฉียว (สะพานอนัดบัหนึ�ง
ใต้หล้า) ซึ�งมทีศันียภาพที�สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู ่ขนุเขา ซึ�งภาพยนตร์ชื�อดงัอวตารและอกีหลายเรื�อง
ไดนํ้ามาเป็นฉากในการถา่ยทาํ 

**ราคาบตัรเขา้อุทยาน ทา่นละ ��� หยวน/ท่าน สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี �ไกดท์อ้งถิ �นหรอืหวัหน้าทวัร์
ของทา่น** 



 

 

 
  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทาผอนคลาย นวดฝ�าเทา ที่ศูนยสมุนไพรจีน....จากนั้นนําทานสู  นําทานสู 
จวินเซิงวาเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบ
ใหม ที่เรียกกันวา จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย 
กิ่งไม หินฯลฯมาจัดแตงเปนภาพ ทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมาลวนไดรับรางวัล
และยกยองมากมาย หลายปซอนจนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานตาหยง(เมืองจางเจียเจี ้ย) เพ่ือ

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

AIRLINES เที่ยวบินที ่CZ 605 ** ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 

วันที่ 4 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                
(-/-/-)                          

00.30น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความ
ประทับใจ 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
19 – 22 พฤษภาคม 

62 
9,889 12,889 12,889 2,500 4,900 

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 
09 – 12 มิถุนายน 62 10,889 13,889 13,889 2,500 4,900 

23 – 26 มิถุนายน 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
07 – 10 กรกฎาคม 

62 
11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

21 – 24 กรกฎาคม 
62 

11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
11 – 14 สิงหาคม 62 12,889 15,889 15,889 2,500 4,900 

25 – 28 สิงหาคม 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
08 – 11 กันยายน 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

22 – 25 กันยายน 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 



 

 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
20 – 23 ตุลาคม 62 12,889 15,889 15,889 2,500 4,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 

 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 4,900 บาท **  

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 
 

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, ราน
ผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ

นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 

1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง ** 
 



 

 

**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการ
ทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ 
ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน
อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 

อาทิตย ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื ่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class)  ร ว ม ถ ึ ง ค  า ภ า ษ ี ส น า ม บิ น    
  และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไ ม  ว  า เ ท ี ่ ย ว ใ ด  เ ท ี ่ ย ว ห น่ึ ง   
  กรุณาติดตอเจาหนาที ่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เ ค ร ื ่ อ ง บิ น  ต า ม ท ี ่ ต า ม ท ี ่ ต า ร า ง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้น
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  

เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
ร ด แ ฟ ร   ก า ร แ ข  ง ขั น ก ี ฬ า  
   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ป รั บ เ ป ล ี ่ ย น โ ร ง แ ร ม ท ี ่ พั ก  ไ ป 



 

 

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บ า ท  ( เ ง ื ่ อ น ไ ข ต า ม 
   กรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) ในกรณีที่ลูกคาตองการ
ย่ืนวีซาจีนทองเท่ียวแบบเด่ียว (4 วันทําการ) ทานตองย่ืนวีซาดวยตัวทานเองเทาน้ัน  

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

คร้ังอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / 

ปกก่ิง+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

สามารถย่ืนวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ 
วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- 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 
(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)

  

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคา

โปรโมชั่นขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่น่ัง



 

 

การจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม นั ่นหมายถึงวา กรณีที ่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

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

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ



 

 

รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 



 

 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 

 
• สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  



 

 

การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน                           เห็น
ทั้ง 2 ดาน  ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 

 
 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                ยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


