
ZHANGJIAJIE (4D2N) 
“DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า” 

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 

บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

NIDN191986   



 

 

CZ 606 BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจ้ีย) 04.25 – 08.45 
CZ 605 DYG(จางเจียเจ้ีย) - BKK(กรุงเทพ) 22.10 – 00.30+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1 
     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจ้ีย) – ร้านหยก – ถ้้ามังกร  
     เหลือง (รวมล่องเรือ)                                                                                                
(-/L/D)                                                   

01.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั น 4 
ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง  

04.25น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจ้ีย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เ ท่ียวบินท่ี  CZ 606 ** บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน ใช้ เวลาบิน
โดยประมาณ 3 ชั่วโมง ** 

08.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจ้ีย ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน้าท่านสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อ
ของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจ้าพวก 
"แหวน" และ "ก้าไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ้านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความ
เจริญรุ่งเรือง อีกทั งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ นได้ทั งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้
ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย จากนั นน้าท่านส่ ถ้้าหวงหลงต้ง หรือ ถ้้าวังมังกรเหลือง ถ ้าแห่งนี มีความสูง 
160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ ้าแบ่งออกเป็น 4 ชั น ภายในถ ้ามีอ่างเก็บน ้า 1 แห่ง ล้าธารใต้ดิน 
2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเท่ียว 90 กว่าแห่ง น้าท่าน ล่องเรือไปตามธารน ้าใต้
ดิน ชมถ ้าวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่น



 

 

ตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนท่ีมีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน 
หินเครื่องดนตรีจีน ชมน ้าตกเทวดาสวรรค์ 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี 
พักที่  TONGDA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วันที่ 2 

สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถ 
อุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค ์                                                             

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น้าท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจ้ีย (The Gass Bridge of 
Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี ย) เหนือแคนยอนท่ีมีความสูงเหนือพื นดิน
กว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจาก
ประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี ท้าหน้าท่ีเป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี จุด
กลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!สุกี้เห็ด 



 

 

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีชื่อเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ 
ฯลฯ 

น้าท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน) ตั งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจีย
เจี ย ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ าตั งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้
เรียกเป็นชื่อภูเขา ด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกไม่ใช่ในฐานะเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแต่เป็นท่ีวัดฝีมือของนักบินชั นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์ แห่งนี 
เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับน้ าทะเลมีพื นท่ี 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายัง
เป็นพื นท่ีป่าดิบท่ีสมบูรณ์อย่างท่ีสุดต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 
การท่องเท่ียวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน  
น้าท่านขึ น กระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื นท่ีบางส่วนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความยาว 7.5 กิโลเมตร
ขึ นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด น้าท่านชม ระเบียงแก้ว หรือ 
ทางเดินกระจก ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความ
กว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเท่ียว
ท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนั นน้าท่านเดินทางต่อด้วย บันไดเลื่อนที่
ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถ้้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้้าประตูสวรรค์ ถึงทางขึ น
จุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ จากนั น นั่งรถของอุทยาน ลงสู่ด้านล่างภูเขา  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่  TONGDA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วันที่ 3 
         ถนนคนเดินซปีู้เจีย - เลือกซื้อ option tour เสริม : เทียนจื่อซาน – ร้านยา – จิตรกรรม    
         ภาพวาดทราย – สนามบิน                                                                                           
(B/L/D)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย เลือกซื อสินค้าฝากคนท่ีท่านรัก เป็นถนนคนเดินท่ีพึ่ง
สร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นท่ีนี่ให้เป็นสถานท่ีช๊อปปิ้งของนักท่องเท่ียวท่ีมา
จางเจียเจี ยและเป็นสถานท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื นท่ีให้มีงานท้ากัน นอกเหนือจะเป็นถนนท่ีมี

OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจ้ิงจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านไดม้าเยอืนจาง

เจยีเจีย้แล้ว นี่คอือกีหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถงึเรื่องราวอนัสุดซึ้งของนางจิง้จอกขาว

และหนุ่มเก็บฟืนที่สรา้งโดยผูก้ ากบัชื่อดงัของจนี คอื จางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงได้อย่าง

ยิง่ใหญ่อลงัการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจ้งทีม่ฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกว่า 

600 คน (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหน้าทวัร)์ 

        **ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ซ้ือ OPTION TOUR โชวน์างจ้ิงจอกขาว รถบสัจะไปส่งท่านเข้าสู่ท่ีพกั** 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

ท่านสามารถเลือกซ้ือ option tour เสริมท่ีน่าสนใจได้ดงัน้ี..... 

- อทุยานเทียนจ่ือซาน ซึง่อยูใ่นเขตอุทยานเอีย๋นเจยีเจีย้ ดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลงแห่งแรกของเอเชยีสงู 
326 เมตร พรอ้มกบัชมทวิทศัน์อนัสวยงาม ทีสุ่ดแสนประทบัใจมริูล้มื ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัยอดเขา
สงูสุดวดัไดถ้งึ 1,250 เมตรทัง้ทางดา้นทศิ ตะวนัออก ทศิใตแ้ละทศิตะวนัตกของเขาเทยีนจือ่ซานนัน้เตม็
ไปดว้ยชะงอ่นผาอนัสงูชนัล าหว้ยลกึ และป่าหนิ หนิยกัษ์ในรปูลกัษณะต่าง ๆ ยนืตระหง่านค ้าฟ้าเสมอืน
หนึ่งรีพ้ลมากมายก าลงัเคลื่อนทพัใกลเ้ขา้มาอย่าง รวดเรว็ ชม เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว (สะพานอนัดบัหน่ึง
ใต้หล้า) ซึง่มทีศันียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ ขนุเขา ซึง่ภาพยนตรช์ื่อดงัอวตารและอกีหลายเรือ่ง
ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า 

**ราคาบตัรเขา้อุทยาน ท่านละ 700 หยวน/ท่าน สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหน้าทวัร์
ของท่าน** 

 



 

 

ร้านค้าขายสินค้าพื นเมืองของท่ีนี่แล้วยังมีอีกสถานท่ีอีกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมกัน นั่นก็คือ 
พิพิธพัณฑ์ภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาดแฮนเมทชื่อดังของท่ีนี่... 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั นน้าท่าผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า ท่ีศูนย์สมุนไพรจีน....จากนั นน้าท่านสู่  น้าท่านสู่ จวินเซิงวาเยี ยน 
สถานท่ีจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ท่ีริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรมภาพ
เม็ดทราย ท่ีใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพ  ทิวทัศน์ 
จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ขึ นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปท่ัวโลก  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
 เหมาะสมแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจ้ีย) เพื่อเดินทางกลับสู่ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
22.10น. ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี CZ 605 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง ** 

วันที่ 4 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                  

(-/-/-)                          
00.30น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้า
ของบริษัท ทุกคร้ังก่อนทา้การออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ป)ี 
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 20 
ปี) 

อัตราท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ท่านละ 

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 สงิหาคม 62 12,889 15,889 15,889 2,500 4,900 

25 – 28 สงิหาคม 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 ตลุาคม 62 12,889 15,889 15,889 2,500 4,900 

 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ 

ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน



 

 

สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท **  

(ไม่มทีี่นั่งบนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซึ่ง

จ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุก
ร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซ่ื้อขึ้นอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งสิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ้านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / 

ร้าน 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง
ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็น

เงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยืน่วีซ่าเอง ** 
 

**  ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท้า   วีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเว้นวี
ซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท้าบัตรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ** 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน    
  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียว
หน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ี
ตาราง 
  อัตราค่าบริการระบุ 
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

อนุญาตให ้  
  โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้
น้้าหนักไม่  

เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของ
สายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา  
   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พัก ไป 
   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส้าคัญ 
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

( เ งื่ อ น ไ ข ต า ม 
   กรมธรรม์)  



 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้
มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าท้าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และ
ผู้เดินทางเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส้าเนาหนังสือเดินทาง (ส้าหรับผู้ถือ
พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น) ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการย่ืนวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 
วันท้าการ) ท่านต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองเท่านั น  

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน้าไปใช้กับการเดินทางครั งอื่นๆได้ 

รวมทั งไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ 

(เท่ียว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั น 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั งสิ น ท้าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ป

ได้  หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้า วีซ่าเดี่ยวยื่น



 

 

ปกติ 4 วัน ท้าการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท้าการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตรา
ดังกล่าวข้างต้น ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น)  

- ส้าหรับผู้ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี   1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  
4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 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.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 
(ตั งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องท้าวีซ่าเดี่ยวเท่านั น)  

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่นขออนุญาติ
เก็บเต็มจ้านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น 
ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขส้าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่
จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

• กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลา



 

 

เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ 
ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิด
ขึ นกับผู้เดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงิน
กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการ
ออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน 
ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้อง
ช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้



 

 

รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้
ระคายเคืองตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วน
นี ทางบริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัท
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการ
ได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการ
จองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั งหมดแล้ว 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ นตามมา 
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั งสิ น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไป
ได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป
อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง 
หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไ ม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและขั นตอนของแต่ละคณะ 



 

 

• เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบิน
จะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั งสิ น 

• ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ้าเป็นต้องส่ง
มายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

• รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น) 

 
• ส้าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน  
การท้าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงส้าเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน                           เห็นทัง้ 2 ด้าน  
ตามตัวอย่างเท่านั้น !! 



 

 

 
**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้

แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


