
 

 

รหัสทัวร ITV1901193 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย แดนอวตาร 4 วัน 3 คืน (CZ) 

 

เทียนเหมินซาน ”ถํ้าประตูสวรรค” 1 ใน 4 ภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศจีน แกรนดแคนยอน 
สะพานกระจกใสท่ียาวและสูงที่สุดในโลก เปดประสบการณทาความเสียวเดินชมวิวริมหนาผา 
“ระเบียงกระจก” ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถํ้ามังกรเหลือง+ลองเรือ มรดกโลก 

เมนูพิเศษ: ปم�งยางจางเจียเจี้ยน,หมาลาหูหนาน สุกี้เห็ด เปดทอป�ายทอง ,อาหารไทย 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินจางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย-สะพานแกว
จางเจียเจี้ย 

01.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู
เคาเตอรเช็คอินสายการบิน China Southern (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ขั้นตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการบินดวย
ตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  

04.40  บินลัดฟ�าสู จางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern เท่ียวบินที่ CZ606 

09.05  ถึง เมืองจางเจียเจ้ีย เมืองมรดกโลกที่ไดรบัการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดก
โลกทางธรรมชาติในป ค.ศ. 1992 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย 
จากน้ันนําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย สถานท่ีรวบรวมประวัติศาสตรของ
ชนเผารวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณใหทานไดเรียนรูความเปนมาของพื้นถิ่น
จางเจียเจี้ยต้ังแตอดีตถงึปจจุบัน (ปดทุกวันจันทร)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู สะพานแกวจางเจียเจี้ย สะพานแกวขามเขาท่ียาวท่ีสุดในโลกเหนือ
แกรนแคนยอน สูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และความยาว กวา 400 เมตร เช่ือมสอง
หนาผาถือเปนการทําลายสถิติสะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อยาง
สะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ท่ีสูง
เพียงแค 718 ฟุต นําทานเดินวัดใจกันดวยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน
ท่ีสวยงามเกินกวาคําบรรยายใดๆ ใหทานเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหตุ: 
หากสะพานแกวปดไมสามารถเขาเท่ียวชมไดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาบรกิารโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

เขาสูท่ีพัก Emperor Hotel  (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 



 

 

  
วันท่ี 2 ถํ้าวังมังกรเหลือง(รวมลองเรือ)-ถนนคนเดินซปูี�เจีย-OPTION:เขาอวตาร 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานแวะผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยา
สมุนไพรจีน และนวดผอนคลายท่ี ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราว
เกี่ยวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถงึปจจบัุน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมา
นานนับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 

นําทานสู ถํ้าหวงหลงตง หรือ ถํ้าวังมังกรเหลือง ถํ้าแหง น้ีมีความสูง 160 เมตร มี
ความลึก 1.5 กิโลเมตร ถํ้าแบงออกเปน 4 ช้ัน ภายในถํ้ามีอางเก็บน้ํา 1 แหง ลําธาร
ใตดิน 2 สาย บึง 4 บึง หองโถง 13 หอง และระเบียงเดินเท่ียว 90 กวาแหง นํา
ทานลองเรือไปตามธารน้ําใตดิน ชม ถํ้าวังมังกร ชมวังแกวผลึกวังซอืหงอคง ชม
ประตูแหงความสุขประตูอายุยืน ฯลฯ ทานจะต่ืนตาต่ืนใจกับหินงอกหินยอนท่ีมี



 

 

รูปรางแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย 

**หมายเหตุ: หากน้ําลดเรือไมสามารถทําการลองไดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาบรกิารโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะรานชาเพ่ือชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑเกี่ยวกับใบชา นําทานเดินทางสู
ถนนคนเดินซปูี�เจีย แหลงสินคาพ้ืนเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากตาม
อัธยาศัย 

OPTION: เท่ียวชม เขาอวตาร ทานละ 680 หยวน (รวมบัตรขึ้น-ลงลิฟทแกว 
สามารถติดตอไดท่ีหัวหนาทัวร) 

เขาเทียนจื่อซาน หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม หุบเขาอวตาร นําทานขึ้นลงเขาเทียน
จื่อซาน โดย ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวภายนอกอาคารที่มีความสูงท่ีสุด และเร็ว
ท่ีสุดในโลกเม่ือลิฟทขึ้นถึงยอดเขาแลวทานจะไดชมความงามของทิวทัศนท่ีสุดแสน
ประทับใจ ทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชัน และป�าหินหินยักษในรูปลักษณะ
ตางๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแหงน้ียังเปนท่ีถายทําภาพยนตรชื่อดังหลายตอหลาย
เร่ืองโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อดังทีค่นไทยเรารูจักกันกคื็อ คือ ภาพยนตรเร่ือง
อวตาร (AVATAR) น่ันเอง 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

เขาสูท่ีพัก Emperor Hotel  (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

 
 

 
 

 



 

 

วันท่ี 3 พิพิธภัณฑภาพหินทราย -ตลาดใตดิน-OPTION:ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมา
ครอบครองทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เคร่ืองประดับนําโชค  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพหินทราย “จวินเซิงฮวาเยี่ยน” 
ภายในพิพิธภัณฑไดจัดแสดงผลงานท่ีมีคุณคาทางศิลปะของศิลปนแหงชาตินามวา 
ลี่จวินเซิง ซ่ึงผลงานข องเขาทุกชิ้นเปนภาพเขียนดวยมือท่ีใชหินทราย และสี
ธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม ใบไมเปนวัตถดิุบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหลาน้ี
นอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะยังเปนภาพเขียนท่ีสวยงามคมชัด
และมีมิติสมจริงอีกดวย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานแวะเลือกซื้อ ผลิตภัณฑจากเยื่อไมไผ ท่ีทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ของประเทศจีน อาทิ ยาสีฟน เส้ือผา ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดใตดนิ 
แหลงรวบรวมสินคานานาชนิดกวา 200 ราน อาทิ รองเทา กระเป�า เส้ือผา อาหาร
พ้ืนเมือง ขนมของฝาก อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

OPTION: ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู ทานละ 350 หยวน (สามารถติดตอไดท่ี
หัวหนาทัวร) 

ทะเลสาบเป�าเฟงหู มรดกโลกทางธรรมชาติ ประกอบดวยเขตทะเลสาบและหมูบาน
ยิงอัวจาย รายลอมดวยยอดเขาท่ีมีวิวทิวทัศนสวยงาม และยังประกอบดวยน้ําท่ีใส
มาก นอกจากน้ียังมีหินที่รูปรางเหมือนหนาผูหญิง ซึ่งเปนสิ่งท่ีธรรมชาติสรางข้ึนโดย
ไมมีการตกแตงเพ่ิมเติมแตอยางใด รอบ ๆ ทะเลสาบอุดมดวยป�าไม สัตวป�า น้ําตก
และถํ้าพิสดาร บานเกิดเฮงเจียของหนังเร่ืองไซอ๋ิวก็ถายทําท่ีน้ําตกฉีเฟงของ
ทะเลสาบเป�าเฟงหูแหงน้ี 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

เขาสูท่ีพัก Xi Lai Dun Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

 
 
 
วันท่ี 4 ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถํ้าประตูสวรรค(กระเชา+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน) ระเบียง

กระจก(รวมผาหุมรองเทา)-สนามบินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานแวะ รานเครื่องเงิน เลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีผลิตดวยเครื่องเงิน อาทิ
เคร่ืองประดับ และเคร่ืองใชภายในครัวเรือน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                      

ทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร นําทาน
น่ังกระเชา+บันไดเล่ือน ขึ้นสู เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร 
ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการทองเท่ียว ชม
ตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชม
ความงามของภูเขา ภูผา นับรอยยอดสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา นําทานเดินพิสูจนวัด



 

 

ใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผาหุมรองเทา) มีความยาวประมาณ 
60 เมตร สูงกวาระดับน้ําทะเล 1.4 กิโลเมตร จากน้ันนําทานชมความงามของ ถํ้า
เทียนเหมินซาน หรือ ถํ้าประตูสวรรค เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยท่ีสุดของประเทศจีน 
สาเหตุท่ีเรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวาภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจน
กลายเปนถํ้าประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 
เมตร เม่ือทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดลงบันได 999 ขั้น ถายรูปชมความ
งามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเคร่ืองบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปน
สถานท่ีท่ีนาสนใจ  จากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึ  ง สมควรแกเวลานําทาน  ลงจากเขา 
เปล่ียนข้ึนรถทองถิ่น ผานชมเสนทางท่ีมีความคดโคง 99 โคง 

*หมายเหตุ:การน่ังกระเชําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทํา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพาน่ังรถอุทยาน+บันไดเล่ือนขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน หาก
รถ+บันไดลื่อนของอุทยานไมสามารถขึ้นไปท่ีถํ้าเทียนเหมินซานได ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของ
นักทองเท่ียวเปนหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยท่ีไมแจง
ใหทราบลวงหนา* 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินจางเจ้ีย 
22.10  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เท่ียวบินที่ CZ605 

00.30+1  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

03 - 06 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

17 - 20 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

18 - 21 Jul 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

24 - 27 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

26 - 29 Jul 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

02 - 05 Aug 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

07 - 10 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

15 - 18 Aug 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

21 - 24 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

23 - 26 Aug 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

28 - 31 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

30 Aug - 02 Sep 
2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

05 - 08 Sep 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

06 - 09 Sep 2019 10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

13 - 16 Sep 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 



 

 

18 - 21 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 23 Sep 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500 

26 - 29 Sep 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500 

27 - 30 Sep 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500 

หมายเหตุ 

ส่ิงที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การ
เมือง,สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบรกิารจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป*ไมรวมคาวีซา 
*) 

1. สําเนาหนาพาสปอรต *ตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวัน
เดินทางไป-กลับ ตองมีหนาวาง  อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* โดยทาน



 

 

ถายรูป หรือ สแกนหนาหนังสือเดินทาง (หนาท่ีมีรูปทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน 
ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด สงมาทาง E-mail เม่ือทาน
ตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการ
ชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
2. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปท่ีสนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางตองเปนเลมท่ีสงช่ือใหเราทําวีซา
เทาน้ัน!!) 

 
 



 

 

 (กรณีทําวีซาแบบเด่ียว *ไมรวมคาวีซา*) 

1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-
กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน   

2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    

3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก
และฟูจิ เทาน้ัน ) 
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

**ออกเดินทางข้ันต่ํา  15 ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนท่ีตองเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิมเติม ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ 
จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันท่ีเดินทาง เปนเกณฑในการนับ
อายุ*** 

อัตราคาบริการรวม 

  
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – จางเจียเจี้ย(DYG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา



 

 

มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ท้ังน้ียอมอยูในขอจํากัด
ท่ีมีการตกลงไวกบับริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

7.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี) 

อัตราคาบริการไมรวม 

  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป 1,500 บาท สําหรับผูท่ีถือพาสปอรตไทย (ตองเดินทางไปและกลับ
พรอมคณะเทาน้ัน) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 

   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจาํหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจายไม
วาดวยสาเหตุใดใดผูจดัมสิีทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  



 

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันตั๋วเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง
ตามวันท่ีท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวา
กรณีใดท้ังสิ้น เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ท้ังน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 

13. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 

 


