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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟงหวง - สะพานสายรุง - ลองเรือตาม

ลําน้ําถัวเจียง - เมืองโบราญเฟงหวง 
 

01.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเตอร U สาย

การบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern Airlines) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการ

ชวยเหลือเร่ืองของกระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

04.20 น. บินลัดฟาสู เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern Airlines) 

เที่ยวบินที่ CZ606 (ใชระยะเวลาบิน 3 ช่ัวโมง 25 นาที) 

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออก

เดินทางสู เมืองเฟงหวง (Fenghuang) เปนเมืองที่ขึ้นอยูกบัเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยู

ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูริมแมน้ําถัวเจียง ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดานชองแคบ

ภูเขาที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว เมืองโบราณเฟงหวง หรือที่ถูกเรียกในอีกช่ือ 

เมืองหงส เปนเมืองโบราณที่สรางในราชวงศถัง ซ่ึงเปนเมืองที่กอข้ึนดวยหิน จุดเดนคือกําแพง

โบราณ ซ่ึงสรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดาน

วัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง 

 

 
 

 จากนั้นนําทาน ลองเรือแมน้ําถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝงแมน้ําถัว

เจียง ถือวาเปนไฮไลทในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟงหวง ชมบานเรือนสองฟากฝงแมน้ํา 

สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอตั๋วชุย ฯลฯ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนที่มีลักษณะการกอสรางแบบจีน

โบราณสรางในสมัยราชวงศหมิงและชิง ระหวางทางจะมีชาวบานซึ่งเปนชนเผาดั้งเดิมของที่นี่เรียกวาชน

เผาถูเจียง เอาเรือออกมาลอยลําคอยรองเพลงตอนรับนักทองเที่ยวเพิ่มสีสันระหวางการลองเรือให

สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
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ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือ อันเนื่องมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ หรือ

เหตุผลอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมโดย นําทานชมบาน

ตระกูลหยาง และ ชมพิพิธภัณฑเมืองโบราณเฟงหวงแทน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 

บาย นําทานชม สะพานสายรุง (Rainbow bridge) สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขามคลอง

ในเวนิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลายรอยปกอนที่จะเดินถึงสะพานนั้นทานจะได

เห็นจุดเดนของเฟงหวง คือบานที่ยกพ้ืนสูงเรียงรายเปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชมชอบ

ทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ 
 

 
 

นําทานชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณเฟงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศ

ชิง โดยภูมิประเทศเปนภูเขา และมีทุงนาลอมรอบ ซ่ึงตัวเมืองตั้งอยูบริเวณเชิงเขา มีแมน้ําถัวเจียง

ไหลผาน มีสะพานหงเฉียวเปนทางเช่ือม มีถนนที่ปูดวยหินขาว และมีกําแพงโบราณตั้งอยูริมน้ํา 

หากทานใดที่ไดมาเยือนจะเหมือนเปนประตูเขาสูเมืองจีนโบราณในสมัยกอน พรอมกับทุกทานจะไดสัมผัส

ความงดงามของเมืองโบราณเฟงหวง นําทุกทานเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น ที่บรรยากาศภายใน

เมืองจะถูกประดับไปดวยไฟและโคมไฟตางๆภายในเมืองโบราณแหงนี้ นอกจากนี้ทุกทานยัง

สามารถชอปปงของพ้ืนเมือง อาหารพืนเมือง หรือขนมพ้ืนเมืองตางๆมากมาย 
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ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2) 

นําทานเขาสูที่พัก... Jishousunshine Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง ถ้ําจิ่วเทียน - ลองเรือแมน้ําเหมาเหยียน - โชวเสนหเหมยลี่เซียงซี (ราคาทัวรนี้รวมคาตั๋วชมโชว) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 

 นําทานเดินทางสู ถ้ําจิ่วเทียน (Jiutian Cave) ตั้งอยูเขตมณฑลซางซี สถานที่สําคัญและสวยงามอีกหนึ่ง

แหงของเมืองจางเจียเจี้ย ถํ้าแหงนี้ไดรับการยกยองวาเปน “ถ้ําแหงแรกในเอเชีย” เปรียบเสมือน “อัญมี

ใตดิน” นําทุกทานเย่ียมชมภายในถ่ํา ทุกทานจะไดพบเห็นสกายไลทภายในถ้ําที่สวยงาม และมี

ดวยกันทั้งเกาจุดเช่ือมตอกันไดอยางสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภายในถํ้าจิ่วเทียนแบงออกเปนช้ันบน ช้ันกลาง ช้ันลาง ทุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งมหัศจรรย

ภายในถํ้า อาทิเชน แมน้ําใตดิน สามทะเลสาบ บอน้ํา น้ําตก ภูเขาสิบลูกภายในถํ้า  
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 นําทาน ลองเรือแมน้ําเหมาเหยียน (Maoyan River) อยูหางจากเมืองจางเจียเจี้ยทางตะวันตก 20 

กิโลเมตร อยูในหุบเขาที่มีความยาว 50 กม. กอตัวขึ้นเปนบริเวณที่มีช่ือเสียงโดงดังในเร่ืองของแหลงน้ําใส 

มียอดเขาหินหนาผาที่เต็มไปดวยหินที่แปลกประหลาด มีถํ้าที่สวยงาม มีน้ําตกที่ไหลรินและตนไมเขียวชอุม 

ที่แหงนี้ไมเพียงแตเปนแหลงน้ําที่ดีเยี่ยม แตยังสรางแหลงทองเที่ยวที่แปลกตาอีกดวย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานลองเรือชมความงาม และสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ใหทานไดเพลิดเพลินไป

ธรรมชาติตลอดสองฝงของลําน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

บาย จากนั้นนําทาน ชมโชวเสนหเหมยลี่เซียงซี หรือโชวเสนหตะวันตก ซ่ึงเปนโชวที่สวยงามและย่ิงใหญ

ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื้อหาของโชวเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตของชนแตละเผาซึ่งเปน

เอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมนฑลหูหนาน 
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ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (5) 

นําทานเขาสูที่พัก... Best Wesern Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑภาพวาดทราย - แกรนดแคนยอน - สะพานแกว (ราคาทัวรนี้รวมตั๋ว

คาเขาสะพานแกว ไป-กลับ)   
 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจี่ย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงเหยียนเปน

ถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถ่ิน เปนแหลงสินคาพ้ืนเมืองเพ่ือใหคนทองถิ่นมีรายไดจากการขาย

สินคาตางๆ จําหนายสินคาที่ระลึก และสินคาเส้ือผาของพ้ืนเมืองตางๆ ในราคาถูก ระหวางทาง นํา

ทานเขาชม พิพิธภัณฑภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซ่ึงจัด

แสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซ่ึงเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรมภาพจากเม็ด

ทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน 

จิตรกรรมที่รังสรรคข้ึนมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก  
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กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูปงยางเกาหลี (7) 

นําทานเดินทางสู แกรนดแคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แหงจางเจียเจี้ย เปนจุดที่ตั้ง

ของสะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจี้ย นําทาน ทา

ทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) 

(รวมคาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกวา 980 ฟุต 

และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบช่ือดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่ง

สะพานแกวแหงนี้ทําหนาที่เปนทางเช่ือมสองหนาผาเขาดวยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรม

อยางบันจี๊จั้มและซิบไลนใหทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูซีฟูด (8) 

นําทานเขาสูที่พัก... Best Wesern Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี รานหยก - รานยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวรนี้รวมคากระเชาไฟฟา ข้ึนสูยอดเขา

เทียนเหมินซาน) - ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ําประตูสวรรค - ตลาดใตดิน - สนามบินจาง

เจียเจี้ย 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

 นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เคร่ืองประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายตามความเช่ือของคนชาว

จีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับการใสเคร่ืองประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" 

หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวย

สรางสมดุลใหเกิดขึ้นไดทั้งรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีกดวย นําทาน

เดินทางสู รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ

เคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิตจากยางพารา  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (10) 

บาย นําทาน นั่งกระเชาไฟฟาข้ึนสู ยอดเขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) 

(รวมคากระเชาไฟฟา ข้ึนสูยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเชาแหงนี้จัดวาเปนกระเชาที่มีความยาวที่สุดใน
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โลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา สามารถบรรจุ

ผูโดยสารไดประมาณ 7-8 ทาน (ขึ้นอยูกับน้ําหนักของผูโดยสาร) และกระเชาแหงนี้จัดไดวาเปนกระเชาที่มี

ความทันสมัยมากที่สุดแหงหนึ่ง ระหวางทางทานจะไดชมความงามของภูเขานับรอยลูก สลับซับซอนกันดู

สวยงามแปลกตา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) (รวม

คาเขา ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเปนสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ลอมรอบไป

ดวยหนาผาสูงชัน ความกวางของระเบียงแกววัดจากขอบหนาผาไดประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือ

เปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกทานจะตอง

สวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก  
 

 
 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู ถ้ําประตูสวรรค (Heaven Gate Cave) (รวมคาบันไดเลื่อนข้ึนสู ถ้ําประตู

สวรรค) ประวัติของโพรงถํ้าแหงนี้เร่ิมบันทึกไววา ราวป ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณหนาผาของภูเขาซงเหลียง 

(Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรถลมลงมา กอใหเกิดโพรงถํ้าขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ ดวยเหตุ

นี้ทําใหภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเปน เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค นับตั้งแตนั้นเปนตนมา ประตูนี้มีความสูง 

131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดชมขั้นบันได 

999 ขั้น ที่มุงขึ้นสูภูเขาประตูสวรรค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางลงจากเขาดวยรถบริการของอุทยานฯ   
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**ขอสําคัญท่ีผูเดินทางทุกทานควรทราบ** 

- การเดินทางขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ โดย อาจจะเปน

นั่งรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดยกระเชาไฟฟา กรณีท่ีคิวรอขึ้นยาว อาจทําใหลูกคาผูเดินทางเสียเวลาในการรอคิวนาน หรือ

หากบันไดเลื่อนประกาศปด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบริการ การเท่ียวชมจะตองใชการขึ้น และ ลงโดยกระเชาไฟฟา

เปนการแทน ท้ังนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย

ของลูกคาผูเดินทางเปนสําคัญ  

- หากทางอุทยานฯประกาศปดใหบริการโดยรัฐบาล ทําใหไมสามารถเขาชมอุทยานฯได ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืน

เงินไมวาสวนใด สวนหนึ่งไดทุกกรณี และ อาจไมสามารถจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนใหได ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ และ 

เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลท่ีมีตอนักทองเท่ียวทุกทาน โดยสถานการณเชนนี้ไมสามารถทราบลวงหนาได และ 

คาใชจายในการเขาอุทยานฯ ทางบริษัทไดทําการจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด โดยท่ีไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

นําทานเดินทางสู ตลาดใตดิน ใหทานไดสนุกชอปปงสินคามากกวา 200 ราน อาทิ เสื้อผา,รองเทา

เคร่ืองสําอาง ฯลฯ อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (11) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.10 น. บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern 

Airlines) เที่ยวบินที่ CZ605 (ใชระยะเวลาบนิ 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 

 

วันที่หา สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   

 

00.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทาํการออกตั๋ว

เนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

09 – 13 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 4,999 9,999 

16 – 20 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 3,999 9,999 

21 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 3,999 9,999 

23 – 27 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 9,999 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 12,999 15,999 3,999 9,999 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึง

ตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ 

(ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
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 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําคร้ัง

แรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทาน

ละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 

3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด 

และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน 

และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง 

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัด

สัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 

30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใด

อยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไม

รับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน 
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หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวา

กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบ

ลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและ

ดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวน

ใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
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ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่น

กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง

ทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัท

เรียบรอยแลว  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื ไฟล PDF. (รูปถายจาก

มือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไม

ต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถาย

มาแลวไมเกิน 3 เดือน  
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2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบรบิูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่

ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนาม

สําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนจาก

ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคณุสมบัติของ

ลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่น

เปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา จะไมสามารถ

ย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซ่ึงไดแก ** 

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. รัฐปาเลสไตน 
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** (กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่อีกครั้งหากทานเคยมีประวัติการเดินทางไปยัง 22 ประเทศขางตน) ** 

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทาน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไป

พรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชหนังสือเดินทางพเิศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมตัิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝง

ประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุ

ไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คา

ตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให

ตนทุนสูงขึ้น 
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8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใช

เหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือ

จะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ 

กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมี

คาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับ

ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
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