
 

 

รหัสทัวร GS1902871 
ทัวรจนี ZHANGJIAJIE พยัคฆพิทักษอวตาร 5 วัน 3 คืน (CZ) 
เมืองจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟم�งหวง สะพานสายรุง เขาเทียนจื่อซาน เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว ถนนคน
เดินซีปู�เจีย สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ระเบียงแกว ถํ้าประตูสวรรค 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ทาอากาศยานตาหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟم�งหวง   
ลองเรือแมนํ้าถัวเจียง  – ชมแสงสีเมืองโบราณยามคํ่าคืน    (-/L/D)                                            

03.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก 
ระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 
โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง  

06.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ 606 ** บริการอาหารวางบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 

10.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน(ตามเวลาทองถิ่นเร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย....จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฟم�งหวง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองที่ข้ึนอยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย 
ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!!!สุกี้เห็ด 



 

 

นําทานชม เมืองโบราณเฟم�งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถ ุทางดานวัฒนธรรม
อันลํ้าคา ท่ีตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิง ม ีถนนท่ีปูดวยหินสีเขียว 20 กวาสาย 
มีกําแพงเมืองโบราณ “เฟم�งหวงกู เฉิง” ซึ่งสรางข้ึนในสมัยราชวงศชงิ จากน้ันชม หง
เฉียว (สะพานสายรุง) สะพานไมโบราณท่ีมีหลังคาคลุม เหมือนสะพานขามคลอง
ในเวนีส จุดเดนอีกแหงหน่ึงของเฟم�งหวง คือ บานท่ียกพ้ืนสูงเรียงรายกันบนริมน้ําท่ีใส
สะอาดจนเห็นกนบึง เปนทัศนียภาพท่ีสวยงามและเปนท่ีนิยมช่ืนชอบ ท้ังชาวจีนและ

ชาวตางประเทศ นําทาน น่ังเรือแจว 
ชมบานริมน้ําและชมเจดียวางหมิง ชมวิวแสงสี เมืองโบราณยามค่ําคืน 

 
ค่ํา               บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  FENGHUANG GUOBIN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 2 
เมืองเฟم�งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย--เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงดวยลิฟทแกวไป�หลง) –ภูเขาฮัลเลลูยาห – 
สะพานอันดับหน่ึงใตหลา                                                          (B/L/D)     
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย  ใหทานไดพักผอนบนรถตามอัธยาศัย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

FENGHUAUANG ANCIENT 



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารสมุนไพร  
นําทานสู เมืองจางเจียเจี้ย  จางเจียเจี้ย เปนหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดของจีน
ซึ่งลือช่ือดวยทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณของตนเองแหลงทองเท่ียวสําคัญ
ใน เมืองจางเจียเจี้ยเปนพื้นท่ีป�าไมถึง 98% ซึง่นับเปนออกชิเจนทางธรรมชาติและ
เน่ืองจากเปนเมืองที่อยูหางไกลท่ีนอยคนจะเดินทางไปถึงอีกท้ังชาวจางเจียเจี้ยผูซึ่งรัก
ในธรรมชาติไดดําเนินนโยบายอนุรักษธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ย
จึงประดุจด่ังดินแดนบรสุิทธ์ิของโลกท่ีแหงน้ียังเปนแหลงชุมชนของ 33 ชนเผา เชน 
ชนเผาถูเจีย ชนเผาไป� และชนเผาเหมียว สภาพภูมิศาสตรท่ีมีเอกลกัษณทําให
วัฒนธรรมของชนเผาตางๆไดรับการอนุรักษเปนอยางดี นําทานเดินทางข้ึน เขาเทียน
จื่อซาน หรือ เขาจกัรพรรดิ ์(ข้ึนลงลิฟทแกวหรือกระเชา ดูตามความเหมาะสมหนา
งาน) ซึ่งอยูในเขตอุทยานเอ๋ียนเจียเจี้ย ดวยลิฟทแกวไป�หลงแหงแรกของเอเชียสูง 
326 เมตร พรอมกับชมทิวทัศนอันสวยงาม ท่ีสุดแสนประทับใจมิรูลืม ทานจะไดตื่น
ตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงสุดวัดไดถึง 1,250 เมตรท้ังทางดานทิศ ตะวนัออก ทิศใตและ
ทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานน้ันเต็มไปดวยชะงอนผาอันสูงชันลําหวยลึก และป�า
หิน หินยักษในรูปลักษณะตาง ๆ ยืนตระหงานค้ําฟ�าเสมือนหน่ึงร้ีพลมากมายกําลัง
เคล่ือนทัพใกลเขามาอยาง รวดเร็ว นําทานชม เทียนเส้ียตี้อ้ีเฉียว (สะพานอันดับหน่ึง
ใตหลา) ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงามรายลอมดวยหมู ขนุเขา ซึ่งภาพยนตรชื่อดังอวตาร
และอีกหลายเร่ืองไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับ ทิวทัศน 
อันสวยงามแสนประทับใจ ยากท่ีจะหาคําบรรยายมาพรรณนาไดแลว  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ปم�งยางสไตลเกาหล ี
พักที ่ VIENNA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
จิตรกรรมภาพวาดทราย– รานยา – ถนนคนเดินซีปู�เจีย - รานหยก - สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก         
             (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู จวินเซิงวาเยี้ยน สถานท่ีจัดแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซึ่งเปนผูท่ีริเร่ิม
ศิลปะแบบใหม ที่เรียกกันวา จติรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี 
เม็ดทราย กิ่งไม หินฯลฯมาจัดแตงเปนภาพ ทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมาลวน
ไดรับรางวัลและยกยองมากมาย หลายปซอนจนเปนที่เลื่องลือไปท่ัวโลก  

เลือกซื�อ OPTIONAL TOUR เสริม : ชมโชวน์างจิ�งจอกขาว หากท่านไดม้าเยอืนจางเจยีเจี�ยแลว้ นี�คอือกีหนึ�งการแสดงที�
ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถงึเรื�องราวอนัสุดซึ�งของนางจิ�งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที�สร้างโดยผู้กํากบัชื�อดงัของจนี คอื 
จางอี�โหมว ที�ไดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิ�งใหญ่อลงัการ ซึ�งเป็นโชวก์ลางแจง้ที�มฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเห
มนิซานพรอ้มนกัแสดงคุณภาพกว่า ��� คน หรือโชวเ์สน่หาเซียงซี โชวเ์สน่ห์ตะวนัตก ซึ�งเป็นโชวท์ี�สวยงามและยิ�งใหญ่
ของเมอืงจางเจยีเจี�ย เนื�อหาของโชวเ์กี�ยวกบัประเพณีและวฒันธรรม ชมวถิชีวีติของชนแต่ละเผ่าซึ�งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของชาวจางเจยีเจี�ยในมณฑลหหูนาน 

TIANZI SHAN   



 

 

จากน้ันนําทาผอนคลาย นวดฝ�าเทา ท่ีศูนยสมุนไพรจีน นําทานสู ถนนคนเดินซีปู�เจีย 
อิสระชอปปم�ง เลือกซื้อสินคาฝากคนท่ีทานรัก เปนถนนคนเดินท่ีพ่ึงสรางใหมไดไมนาน
โดยเปนการลงทุนของรัฐบาลทองถิ่นที่น่ีใหเปนสถานท่ีชอปปم�งของนักทองเท่ียวท่ีมา
จางเจียเจี้ยและเปนสถานท่ีสรางรายไดใหแกชาวบานในพ้ืนท่ีใหมีงานทํากัน 
นอกเหนือจะเปนถนนที่มีรานคาขายสินคาพ้ืนเมืองของที่น่ีแลวยังมีอีกสถานท่ีอีกแหง
หน่ึงซึ่งนาสนใจอยากใหไปชมกัน น่ันก็คือ พพิิธพัณฑภาพวาดทรายกี่เปนภาพวาดแฮ
นเมทช่ือดังของท่ีน่ี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอยาง
แพรหลายตามความเช่ือของคนชาวจีนซึ่งมมีาต้ังแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือ
เกี่ยวกับการใสเคร่ืองประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปน
คนมีอํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกท้ังยังชวยสราง
สมดุลใหเกิดขึ้นไดท้ังรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกาย
แข็งแรงอีกดวย  
นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กบั สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The 
Gass Bridge of Zhangjiajieเขาชมในเวลา16.20-17.30) (รวมคาเขาชม
สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนท่ีมีความสูงเหนือพ้ืนดินกวา 980 
ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบช่ือดัง
จากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกวแหงน้ีทําหนาท่ีเปนทางเช่ือมสองหนาผาเขา
ดวยกัน นอกจากน้ีจดุกลางสะพานยังมีกิจกรรมอยางบันจี๊จั้มและซิบไลนใหทาทาย
ความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารถูเจีย 



 

 

 
 
DAY 4 
เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเชา – ลงดวยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตู
สวรรค  – ทาอากาศยานตาหยง(เมืองจางเจียเจี้ย)                       (B/L/D)       
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เทียนเหมินซาน (ข้ึนดวยกระเชา ลงดวยรถอุทยาน) ต้ังอยูทางตอน
ใตของจางเจียเจี้ย หางจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเปนช่ือถํ้าตัง้ช่ือ
มาแตสมัยสามกกภายหลังใชเรียกเปนช่ือภูเขา ดวยในปค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมี
ช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทัว่โลกไมใชในฐานะเปนสถานท่ีทองเท่ียวแตเปนท่ีวัดฝมือของ
นักบินช้ันเยี่ยมในการบนิลอดผานชอง เขาประตูสวรรค แหงน้ีเทียนเหมินซานมียอด
สูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับน้ําทะเลมีพ้ืนท่ี 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายัง
เปนพ้ืนท่ีป�าดิบท่ีสมบูรณอยางที่สุดตนไมใหญ แตละตนมีอายุนับรอยปในระหวางป 

ZHANGJIAJIE GRANG CANYON 



 

 

ค.ศ. 2002-2005 การทองเท่ียวเทียนเหมินซานไดใชเงินลงทุนประมาณ 550 ลาน
หยวน  
นําทานข้ึน กระเชากอนโดลาพัฒนาพ้ืนท่ีบางสวนใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความ
ยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสูจุดสูงสุด “เซ่ียจาน” ชม ความงามของภูผานับรอยนับพันยอด 
นําทานชม ระเบยีงแกว หรือ ทางเดินกระจก(ถาหิมะหรือฝนตกจะมกีารปด จะ
เปล่ียนเปนสวนถํ้ามังกรเหลืองแทน แตไมรวมตั๋วเขาถํ้ามงักรเหลือง)                                                      
ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูท่ี 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน 
ความกวางของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได 3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 น้ิว ถือเปน
การทาทายนักทองเท่ียวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน 
จากน้ันนําทานเดินทางตอดวย บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกวา 5 กม. ลงสู 
ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรค(ถาหิมะตกหนักจะมกีารปด จะ
เปล่ียนเปนสวนถํ้ามังกรเหลืองแทน แตไมรวมตั๋วเขาถํ้ามงักรเหลือง) ถึงทางขึ้นจุดธูป
ใหญไหวฟ�าขอพรเทพสวรรค จากน้ัน น่ังรถของอุทยาน ลงสูดานลางภูเขา  

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

นําทานเดินทางสู รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทาน
ไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพตางๆท่ีผลิตจากยางพารา 

ค่ํา       บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารทะเล+ไวนแดง1ขวด/โตะ 
 เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานตาหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) เพ่ือ

เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

TIANMEN SHAN  



 

 

21.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เท่ียวบินที ่CZ 605 ** ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 

DAY 5 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                            
(-/-/-)                          
00.15 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความ
ประทับใจ 

************************************************* 
 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

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 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวามคม 2562 
17 - 21 ธันวาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 18,989 21,989 21,989 3,000 7,900 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
03 - 07 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 



 

 

05 - 09 มกราคม 63 12,989 15,989 15,989 3,000 7,900 

07 – 11 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

13 – 17 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ 2562 
14 – 18 กุมภาพันธ 

63 
14,989 17,989 17,989 3,000 7,900 

28 ก.พ. -03 มี.ค. 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2562 
31 มี.ค. – 04 เม.ย.63 14,989 17,989 17,989 3,000 7,900 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 
** ตามนโยบายรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจกัคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, ราน
ผาไหม,รานใบชา ซึ่งจาํเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมผีลกับราคาทัวร  จงึเรียนใหกับ



 

 

นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆ 
ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง ** 
 
**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการ
ทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ 
ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน
อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให   



 

 

  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจาํนวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   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 ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียว
แบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยืน่
ดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

ครั้งอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / 

ปกกิง่+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 
4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 
บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน 



 

 

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.
อัฟกานิสถาน   3.ปากสีถาน  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 เน่ืองจากเปนทัวรราคา

โปรโมชั่นขออนุญาติเกบ็เต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีน่ัง
การจองภายใน 2 วนั ตัวอยางเชน ทานจองวนัน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีที่มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 



 

 

ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน



 

 

ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
เอกสารประกอบการยืน่วีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 

 
• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
การทําวีซากรุปทองเท่ียวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน                           เห็น
ท้ัง 2 ดาน  ตามตวัอยางเทาน้ัน !! 

 
หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

ตํารวจตรวจคนเขา                  



 

 

                เมืองน่ันๆ กําหนด จงึอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติมกะทันหัน 
สําหรับบุคคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ตัง้แตวันที ่1 มกราคม 2014 เปนตนมา 
จะไมสามารถยื่นวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.
อิหราน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.
อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐ
ปาเลสไตน 
**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                ยอมรบั
เงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


