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ไฮไลท์โปรแกรม 

 บินตรงสู่ อุทยานจางเจียเจยีไม่เสียเวลานังรถไปอุทยาน(ประหยดัเวลากว่า 3-5 ชัวโมง) 

 เทียวแหล่งท่องเทยีวยอดนิยม จางเจยีเจยี 
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 ไม่เสียเวลากับการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา 

 ใช้เวลาเตม็ทกีบัการเทยีวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์ 

 เทียวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทังค่าใช้จ่ายและเวลาเดนิทาง 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัเดินทาง ราคาทัวร์รวมวซ่ีากรุ๊ป พกัเดยีวจ่ายเพมิ 

วนัที 8-11 เม.ย. 62 17,900.- 4,000.- 

สงกรานต์ วนัที 11-14 เม.ย. 62 25,900.- เหลือ 21,900.- 4,000.- 

 วันท ี15-18 เม.ย. 62 18,900.- 4,000.- 

วนัที 19-22 เม.ย. 62 17,900.- 4,000.- 

วันท ี6-9 พ.ค. 62  16,900.- 4,000.- 

วนัที 16-19 พ.ค. 62 17,900.- 4,000.- 

วนัที 20-23 พ.ค. 62 16,900.- 4,000.- 

วนัที 7-10 มิ.ย. 62 16,900.- 4,000.- 

วันท ี28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 16,900.- 4,000.- 

วนัที 8-11 ก.ค. 62 15,900.- 4,000.- 

วันท ี11-14 ก.ค. 62 16,900.- 4,000.- 

 วนัที 25-28 ก.ค. 62 16,900.- 4,000.- 

วนัที 31 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 16,900.- 4,000.- 

วนัที 4-7 ก.ย. 62 16,900.- 4,000.- 

16-19 ต.ค. 62 17,900.- 4,000.- 

25-28 ต.ค. 62 17,900.- 4,000.- 

30 ต.ค.- 2 พ.ย. 62 17,900.- 4,000.- 
 

 
 

**** เส้นทางท่องเทียวจางเจียเจีย เป็นเส้นทางชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติทีไดรั้บความนิยมอย่างมากผู ้

เดินทางควรเตรียมตวัให้พร้อมต่อการเดินทาง ซึงอาจมีการรอคิวตามสถานีกระเชา้ สถานีรถโดยสาร จุดขึนลิฟท์ ที

อุทยานเปิดบริการนกัท่องเทียว รวมทงัรสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจียอาจมีความแตกต่างจากเส้นทาง

อืนในประเทศจีน เนืองจากเป็นเมืองขนาดเลก็จึงขอใหผู้เ้ดินทางทาํความเขา้ใจก่อนเดินทาง ****  
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หมายเหตุ...การแสดงชุด จงิจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการแสดงกลางแจง้ทีจะ

จดัแสดงได้เฉพาะบางฤดูกาลและในวนัทีไม่มีฝนเท่านนั ทางบริษทัฯ จึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดนีอยู่ใน

โปรแกรมทวัร์เนืองจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง สําหรับลูกทวัร์ทีต้องการชมการแสดงชุดดงักล่าว

สามารถแจง้ความประสงคก์บัไกดทอ้งถินหรือหัวหนา้ทวัร์เพือทาํการสํารองทีนงัในกรณีทีมีการแสดงในช่วงวนั

เดินทาง โดยอตัราค่าเขา้ชมสําหรับทีนงัทวัไปอยูที่ 380 หยวนต่อท่าน ลูกทวัร์ทีตอ้งการชมการแสดงสามารถทาํ

การจองและชาํระค่าเขา้ชมผา่นไกดท์อ้งถินในวนัเวลาเดินทางได ้เนืองดว้ยการแสดงชุดนีเป็นโปรแกรมเสริมทีลูก

ทวัร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเขา้ชมหรือไม่เขา้ชมขึนอยู่กบัความสมคัรใจของลูกทวัร์ ทางบริษทัฯไม่มี

นโยบายทีจะบีบบงัคบัให้ลูกทวัร์เสียค่าใชจ่้ายเพือเขา้ชมการแสดงแต่อยา่งใด..... 

 

 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –พพิธิภณัฑ์ภาพวาดทราย-เมืองถงเหริน 

01.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร์

เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและ

อาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

04.20น. นาํท่านบินตรงสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจยีเจียโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทียวบินที CZ606(เทียวบินใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชวัโมงเศษ) 

08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองจางเจยีเจียผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านชมพพิิธภัณฑ์ภาพหินทรายหรือจวนิเซิงฮว่าเยยีนงานศิลป์ทีมีความประณีตและเพียรพยามอยา่งสูง 

จิตรกรรมภาพเมด็ทรายทีใชว้สัดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เมด็ทราย กิงไม ้ หิน ฯลฯ นาํมาจดัแต่งเป็นภาพ

ทิวทศัน์ จิตรกรรมทีรังสรรคข์นึมาลว้นไดรั้บรางวลัและคาํชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นทีเลืองลือไปทวัโลก 

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํคณะเดินทางสู่ เมืองถงเหริน ตงัอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกุย้โจว เมืองชายแดนบนทีราบ

สูงยนูนาน กุย้โจว พนืทีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบักบัเนินเขา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มนอ้ย อาทิ ชนเผา่ถู่

เจีย ชนเผา่แมว้ และชนเผา่ตง้(ใชเ้วลา 4 ชวัโมง) 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   

พกัที โรงแรม WAN SHAN HONG HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถินหรือเทียบเท่าใน เมืองถงเหริน 

วนัทีสอง เมืองถงเหริน–เมืองโบราณต้าหมิง–หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-ฟ่งหวง-ล่องเรือแม่นาํถัวเจียง-ชมเมือง

  โบราณฟ่งหวงยามคําคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชม เมืองโบราณต้าหมิง เป็นเมืองโบราณจาํลองทีจะนาํท่านยอ้นยคุสู่ราชวงศห์มิงใน อดีต  ชมการ

สาธิตประกอบเรือเนืองจากเมืองจาํลองแห่งนีอยูต่ิดจากแม่นาํจึงใชเ้รือในการเดินทาง นอกจากนียงัคงมีร้านคา้

จาํหน่ายสินคา้อาหารพืนเมืองให้ท่านไกเ้ลือกชิมและเลือกชม......จากนันเทียวชม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว หรือ ชน

เผา่เหมียว ซึงเป็นชนเผา่ทีพาํนกัตามเขตพืนทีภูเขา ทีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานมากทีสุดของจีน โดยชนเผา่

เหมียวส่วนใหญ่จะอาศยัอยูท่างตอนใตข้องจีน ประชากรชนเผา่เหมียวร้อยละ 90 จะอาศยัอยูใ่นเมืองกุย้โจว 

ชนเผา่เหมียวยงัไดชื้อว่าเป็นชนเผา่ทีมีขนาดหลกัทีมีจาํนวนประชากรมากทีสุดในประเทศจีนอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภัตตาคาร  

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์)  ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมงเมืองนีตังอยู่ในเขต

ปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจียฟ่งหวงตงัอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนานเมืองโบราณฟ่งหวง ตงัอยูริ่ม

แม่นาํถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ฟ่งหวง ตงัเด่นตระหง่านโดยมียอดเขาติดต่อกนั

เป็นแนวธารนําถัวเจียงใสสะอาดราวนําบริสุทธิทีถูกกลันกลองจนมองเห็นกน้ลาํธารรวมถึงบ้านเรือนจีน

โบราณทียกพืนสูงเรียงรายกนัริมแม่นาํช่างเป็นทศันียภาพทีสวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกบั

เมืองมนุษยแ์ละเมืองสวรรคป์ระกอบกนัก็ไม่ปานของเมืองโบราณฟ่งหวง นังเรือพายล่องแม่นําถัวเจียง ชม

บา้นเรือนโบราณหอ้ยขาสองฝังแม่นาํถวัเจียงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี สัมผสัวิถีชีวิตทีของชน

เผ่าพืนเมืองทีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนนีมาช้านาน เช่นชาวบ้านทีอาบนํา ซักผา้ หรือล้างผกัอยู่ริมฝังแม่นํา 

บางครังท่านอาจไดเ้ห็นชาวบา้นพายเรือไปร้องเพลงพืนเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศทีสร้างมนตเ์สน่ห์ดึงดูดผู ้

มาเยอืนสาํหรับชุมชนชลบทแห่งนีทีเดียว....เมือเสร็จจากการล่องเรือ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีัตตาคาร 

หลงัอาหาร ท่านสามารถเทียวชมเมืองฟ่งหวงยามคาํคืน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ทีเต็มไปดว้ยแสงสีแบบตืนตา

ตืนใน ชมผบับาร์ทีคึกคกัริมแม่นําถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิสุดเดช ชมและเลือกซือสินค้า

HANDMADE เสือยืด,รองเทา้เก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนังวาดกนัให้เห็น และของพืนเมืองต่างๆอีก

มากมาย สถานทีบนัเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึง ร้านคา้เริมทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม ในยา่นเมืองโบราณฟ่งหวง 

 พกัทีฟ่งหวง PHEONIX INTERNATIONAL HOTEL โรงแรมระดบั 4ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองฟ่งหวง 

 

วนัทีสาม เมืองฟ่งหวง - เทียนเหมินซาน (กระเช้าขึนลง) – หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้นาํท่านออกเดินทางจาก เมืองฟ่งหวงเพือเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจยี (โดยใชร้ะยะเวลา 
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ประมาณ3ชม.) ระหว่างเดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพสองฝังทางซูเปอร์ไฮเวย ์หรือหลบั 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยัเพือเกบ็แรงไวเ้ทียวในจุดต่อไป...... 
 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

จากนันนาํท่านขึน พชิิตยอดเขาเทียนเหมินซานโดยสารกระเชา้ทยีาวทีสุดในโลก (กระเชา้มีความยาวถึง 7.5 

กิโลเมตร)  อยูสู่งเหนือระดบันาํทะเล 1,518 เมตร ขณะทีนงักระเชา้ขึนเขาสามารถชืนชมทศันียภาพทีสวยงาม

ของภูเขาทีมีความอลงัการแห่งนีสามารถมองเห็นประตูสวรรคซึ์งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็น

ความคดเคียวของ เส้นทาง 99 โค้งและภูเขาสูงใหญ่มากมายทีตงัตระหง่านเสียดฟ้า เมือถึงยอดเขาเทียนเหมิน

ซาน นาํคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภเูขาและหนา้ผา ชมทศันียภาพจากมุมสูงบนยอดเขาอีกทงัไดส้ัมผสั

การเดินบนพนืกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลยีบหน้าผาเพือวดัความใจกลา้ของท่านสาํหรับนักท่องเทียวที

ไม่ตอ้งการเผชิญกบัความหวาดเสียว สามารถนงัรอบริเวณทางออกอีกดา้นของระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา 

........ จากนนันาํท่านสู่ประตูสวรรค์โพรงหินทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ซึงในปี 1990 มีนกับินชาวรัสเซียขบั

เครืองบิน3 ลาํบินลอดผา่นช่องโพรงหินประตูสวรรคแ์ห่งนีพร้อมกนั ภาพประวติัศาสตร์นีถูกบนัทึกและ

เผยแพร่ไปทวัโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นทีรู้จกัของนกัผจญภยัทวัโลกทีอยากเดินทางมาสัมผสัดว้ยตวัเอง 

พาท่านขึนบนัไดเลือนทีสร้างขึนโดยการเจาะทะลุภเูขา มีความสูงถึง 7 ขนั เป็นสิงอาํนวยความสะดวกใหม่

ล่าสุดของเขาเทียนเหมินซึงหาดูไดย้ากตามแหล่งท่องเทียวต่างๆ ทวัโลกท่านจะไดถ่้ายภาพประตูสวรรค์ อยา่ง

ใกลชิ้ด จากนนัท่านสามารถทดสอบกาํลงัขาของท่านโดยการเดินลงบนัได 999 ขนั เพอืลงมายงัลานจอดรถที

อยูด่า้นล่างของประตูสวรรค.์.....จากนันนาํท่านนงัรถบสัของอทุยานทีขบัโดยคนขบัผูช้าํนาญเส้นทางเป็น

พิเศษนาํคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โคง้ ทีหวาดเสียวและเร้าใจเป็นอยา่งมาก 

**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวทมีีจาํนวนนักท่องเทียวต่อแถวขึนกระเช้าเป็นจาํนวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทํา

การสลบัโปรแกรมให้คณะนงัรถอทุยานขึนไปยังบริเวณถาํประตูสวรรค์ จากนันนําคณะขนึยอดเขาผ่านบันได

เลือนทะลุภูเขา เมือเสร็จจากการเทียวชมบนยอดเขาแล้วจึงนําคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึงเป็น

การสลบัการใช้ยานพาหนะในการขึน/ลงเขาเพือหลีกเลยีงการรอควิทีนานเกนิไปในช่วงเทศกาล********** 

** บันไดเลือนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปีทาง 

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนืองจากเป็นช่วงทมีีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึงทําให้ไม่สามารถใช้

สัญจรได้ในส่วนทเีป็นกระเช้าขึน/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดหูนาว******** 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจางเจียเจยี  

พกัที KAI LI HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจีย 
 

วนัทีสี อุทยานหวู่หลิงหยวน–ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร)–สะพานหนึงในใต้หล้า- สวนจอมพลเฮ่อหลง-

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานหวู่หลิงหยวน  (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)แหล่งท่องเทียวมรดก

โลกยอดนิยมสําหรับนักท่องเทียวจีนและต่างประเทศทวัโลกตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนานทางภาคกลางของจีน ภายในเขตอุทยานมีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีประกอบด้วยภูเขาหินทีมี

รูปลกัษณ์ประหลาดเป็นจาํนวนมาก อุดมไปด้วยถาํหินปูน และหุบเขาน้อยใหญ่ รวมทังสะพานสิงอาํนวย

ความสะดวกทีถูกเนรมิตขึนจนเป็นทีกล่าวขานของนกัท่องเทียวทีมาเยอืนเป็นอยา่งมาก  

จากนนันงัรถบสัของเขตอุทยานไปยงัสถานีลฟิท์แก้วไป่หลง เพือโดยสารลิฟทแ์กว้ชมวิวสุดไฮเทคจากสถานีที

อยูต่ีนเขาขึนสู่สถานีทีอยูบ่นยอดเขาจกัรพรรดิ หรือ เขาเทียนจือซาน (เขาอวตาร) ลิฟท์แกว้ไป่หลง เป็นลิฟท์

แกว้ชมวิวสองชนัแห่งแรกในทวีปเอเชียทีสร้างขึนเลียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารใน

ลิฟทแ์กว้  ท่านจะไดต้นืตาตืนใจกบัยอดเขาฮาลลูียามีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทศัน์อนัสวยงามทีสุดแสน

ประทบัใจของอุทยานจางเจียเจียทงัดา้นทิศตะวนัออก ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของเขาเทียนจือซานเต็มไปดว้ย

ชะง่อนผาอนัสูงชัน เหวลึก และป่าหินยกัษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านคาํฟ้า ชม เทียนเสียตีอีเฉียว

สะพานหนึงในใต้หล้า(สะพานใตฟ้้าอบัดบั 1) ในอุทยานจางเจียเจยี ประติมากรรมทางธรรมชาติทีน่าอศัจรรย์

สะพานธรรมชาติทีเชือมภูเขาสองลูกไวด้ว้ยกนั ดงัในตาํนานความรักของหนุ่มสาวทีผูกพนัจนไม่อาจแยกจาก

กนัได ้ชมหมู่ขนุเขาหินประหลาดนับพนัทีไดก้ลายเป็นฉากถ่ายทาํหนัง “อวตาร” ภาพยนตร์ฮอลลีวูดชือดัง 

ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามทีแสนประทบัใจมิรู้ลืม และยากทีจะหาคาํบรรยายได ้

** หมายเหตุ การขึน-ลง เขาเทียนจือซานโดยขึนกระเชา้-ลงลิฟแกว้ อาจมีการสลบัตามความเหมาะสมขึนอยู่

กบัสภาพอากาศ 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอทุยานหวู่หลงิหยวน 

นาํท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึงเป็นจุดหนึงทีผูม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี นอกจากจะมี

รูปปันของจอมพลเฮ่อหลง ซึงเป็นหนึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจีน ทีรบชนะกองทพัญีปุ่นผู ้

รุกราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตงัเป็นอนุสรณ์ภายในสวน

แห่งนี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่งนียงัเป็นจุดชมวิวทีมองเห็นทศันียภาพทีกวา้งไกลของทะเลขนุเขานบัร้อย

ลูก จากนนันาํท่านลงจากเขาโดย กระเช้าเทียนจือซาน พร้อมกบัชมทิวทศัน์อนัสวยงามทีสุดแสนประทบัใจมิรู้

ลืม… 

อิสระชอ้ปปิงทีถนนคนเดิน... 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 
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ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยงเพือเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  

21.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES เทียวบินท ีCZ605 

00.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

อตัรานรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดั และ คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าโรงแรมทีพกัตามรายการทีระบุ (หอ้งพกัได2้ ท่าน ในกรณีทีเดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัห้องพกัให้ท่านแบบ 2 

เตียงและมีเตียงเสริมใหท่้าน 1 เตียง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีรายการทวัร์ระบุ 

4. ค่าอาหารและเครืองดืมตามทีรายการทวัร์ระบุ 

5. ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทียวตามทีรายการระบุ 

6. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ GroupVisa on arrival  

** วีซ่าแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนาํไปใชก้บัการเดินทางครัง

อนืๆได ้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินคา่วีซ่าไดทุ้กกรณี ลูกคา้ทีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถหักคืนคา่วีซ่าได ้ และทาง

บริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกคา้ทีมีวซ่ีาจีนแลว้ ทุกกรณี**  กรณีลูกคา้มีวีซ่าแลว้ กรุณาแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์ 

8. กระเป๋าเดนิทางนําหนักตามทีสายการบินกาํหนด ท่านละ 20กโิลกรัม ท่านละ1ใบ 

อตัรานไีม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าห้องพกัเดียวตามอตัรา 

3. ค่านาํหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนทีเกินจาก 20 กิโลกรัมตามทีสายการบินกาํหนด 

4. ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากทีรายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพมิเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพอกเกต็ไวไฟ 

ฯลฯ 
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6. ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

8. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ วนัละ 30 หยวนต่อคน ต่อวนั    

ตัวอย่าง                                                                                                                                                                                                                                                  

ทริปเดินทาง 3 วนั เตรียมคา่ทิปให้ ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 90 หยวนต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน  

ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผู้เดินทางหนึงท่าน 

ทริปเดินทาง 5 วนั เตรียมคา่ทิปให้ ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 150 หยวนต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน 

หมายเหตุ...การจาํหน่ายสินคา้ประเภทขนม ของฝากของไกด์ทอ้งถินหรือหัวหนา้ทวัร์เป็นกิจกรรมส่วนตวัทีไม่ไดเ้กียวขอ้งกบั

บริษทัทวัร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินคา้ทีไดรั้บ

ไม่ตรงกบัทีสังไว ้หรือจาํนวนสินคา้ไม่ตรงกบัทีสัง หรือไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผูข้ายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้า

ทวัร์เท่านนั  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกียวขอ้งใด ๆ กบัการจาํหน่ายขนมบนรถของไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร์ทงัสิน  ทางบริษัทฯ ของ

สงวนสิทธิในการรับเปลียนหรือคืนสินคา้แทนไกดท์อ้งถินในทุกกรณี 
 

เงือนไขการจอง และยกเลกิทัวร์   

1. แจง้จาํนวนผูเ้ดินทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึนอยู่กบัโปรแกรมทวัร์ทีท่านเลือกจอง หากท่าน

ยกเลิกหลงัการชาํระค่ามดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจาํให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้

สิทธิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการชาํระค่าทวัร์ทงัหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

คืนค่าทัวร์ทังหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้สิทธิแทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่าย

บางส่วนเพิม เช่น ค่าวีซ่าสาํหรับผูที้มาแทนท่าน และค่าเปลียนชือทีตอ้งจ่ายให้กบัสาการบิน  

3. เมือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลือนการเดินทางได ้ หรือเปลียน

โปรแกรมทวัร์ได ้ การเลือนหรือเปลียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ หรือ

เงินมดัจาํทวัร์ให้ท่านได ้       

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 

หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่คืนเงินค่าบริการทีท่านได้

ชาํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนืๆ 
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5. รายการทวัร์นีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครังหนึง หลงัจากไดรั้บการยนืยนัทีนงัจากสายการบิน 

และโรงแรมทีพกัในต่างประเทศเป็นทีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทงัสินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านนั 

7. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบิน บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานทีท่องเทียวอืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ

การจดัหานีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

8. เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน  

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิมจากท่าน  เฉพาะกรณีทีท่านไม่สามารถไปเขา้ชมร้านจาํหน่ายสินคา้

พืนเมืองตามโปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านบวัหิมะ ร้านหยก ร้านผา้ไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเทียว

และสร้างรายไดใ้ห้ทอ้งถินขององคก์ารท่องเทียวทอ้งถิน  เพราะการเขา้ชมร้านคา้เหล่านีจะไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วน

จากองคก์ารท่องเทียวทอ้งถิน  ซึงมีผลทาํให้ค่าทวัร์ทีท่านจ่ายถูกลง  ดงันนัหากท่านไม่เขา้ชมร้านใดร้านหนึง หรือทงัหมดย่อม

ส่งผลให้ค่าทวัร์แพงขึนเนืองทางทวัร์ไม่ไดรั้บการสนับสนุนค่าใชจ่้ายทีเกิดการเขา้ชมร้านคา้ฯ   ซึงทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเรียก

เก็บค่าทวัร์เพิมจากท่าน    

10. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งซือตวัโดยสารรถทวัร์ หรือเครืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีของบริษทั ฯ พร้อมขอ

คาํยนืยนัว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนนัทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 
 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวซ่ีาเข้าจีนแบบหมู่คณะ 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริงทีมีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. ในกรณีทีใชส้าํเนาหนงัสือเดินทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล ์หรือส่งทางไลน์ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถการันตีไดว่้า

ขอ้มูลทีไดรั้บจากท่านนันมีความชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ และทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนในกรณีที

ขอ้มูลทีไดรั้บไม่ตรงกบัขอ้มูลในหนงัสือเดินทางจริงของท่าน   

3. การยนืวซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ ท่านตอ้งเขา้และออกจากประเทศจีนตามกาํหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกนั กรณีทีท่านไม่สามารถเขา้

และออกจากประเทศจีนตามเวลาทีกาํหนด ท่านจะต้องยืนวซ่ีาเดยีวเท่านัน 

4. วซ่ีาแบบหมู่คณะจะใชไ้ดส้าํหรับหนงัสือเดินทางไทยเท่านนั ( สาํหรับผูที้ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งขอยนืวีซ่าทีสถานฑูต

จีนหรือหน่วยงานตวัแทนทีไดรั้บการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านนั )  

5. สาํหรับผูท้ีถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านนัก่อนการส่งเอกสารยนืวีซ่า 

6. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ บริษทัฯ ไม่สามารถยนืวซ่ีาจีนแทนผูเ้ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 

(เล่มเหลือง) ได ้เนืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน 

7. ผูที้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 

กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์
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หนังสือเดินทางทีไม่สามารถใช้เดินทางได้  

- หนงัสือเดินทางทีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนงัสือเดินทางทีใกลจ้ะหมดอายหุากนบัจากวนัทีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนั

หมดอาย ุถา้นอ้ยกว่า 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปทาํเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางทีชาํรุด หมายถึงหนงัสือเดินทางทีมีส่วนใดส่วนหนึงขาดหายหรือชาํรุด เช่น หนา้แรกทีมีรูปและรายละเอียด

ของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนทาํให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถว้น  หนา้ใน

เล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทงัหนา้ หรือบางส่วน ใช้กาวติดหนา้ใดหนา้หนึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้นถือว่า

เป็นหนงัสือเดินทางชาํรุดทีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 
 

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดนิทาง 

นบัจากวนัทีสินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอกี 1 วนั ของวนัทีสินสุดการเดินทาง)

เช่น ลูกคา้เดินทางวนัที 01-05 มกราคม 2561 

หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพือหลีกเลียงขอ้ผิดพลาดในเรืองเอกสารการเดินทาง ซึงอาจยงัผลให้ผูเ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดได ้ 

กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาให้บริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้ ออกประเทศให้เรียบร้อย 

โดยเจา้หน้าทีจะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านทีสนามบินในวนัเดนทาง  สําหรับท่านผูเ้ดินทางทีถือหนังสือเดินทางติดตวัไป

สนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครังก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่ชาํรุด บริษทัฯ จะ

ไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนทาํใหท้่านเดินทางไม่ได ้  

 

* หมายเหตุ หากทางเมืองจนีประกาศยกเลกิหรือระงบัวีซ่ากรุ๊ปไมว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  

ทําให้ไม่สามารถยืนวีซ่ากรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธืในการเรียกเกบ็ค่า วีซ่าเดยีวเพมิท่านละ 500 บาท  

พร้อมเอกสารในการยืนวีซ่าจีนแบบเดยีวผ่านศูนย์บริการ 


