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สมัผสัความยิง่ใหญข่องธรรมชาติระดบัมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร 

ข้ึนลิฟทแ์กว้ไป๋หลง ลิฟทก์ลางแจง้ที่สูงที่สุดในโลก นัง่กระเชา้ชมวิวเสน้ทางสู่

ประตสูวรรคเ์ขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภเูขาท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศจนี 

ทา้ทา้ยความสูงกบัระเบียงกระจกผนัหลงหยา ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินหวงซิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! อิ่มอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลเ์กาหลี  

ราคาเริม่ตน้เพียง  12,888  บาท พกัระดบั 4 ดาว 

เดินทางเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD  
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เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA  

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจยีเจี้ ย 

04.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบิน AIR 

ASIA พบเจา้หนา้เพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

07.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี FD540 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงั

เป็นเมืองหลกัของมณฑลหหูนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบัน

ยงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลกั

ของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินคา้

และของฝากต่างๆ ไดต้ามอัธยาศัย สินคา้ท่ีท่านสามารถ

เลือกซ้ือในยา่นน้ีมีตั้งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้

แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย ตั้งอยู่ทาง

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลาง

ของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกบัภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจียเจี้ ย เป็นหน่ึงในเมือง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดของจีนซ่ึงลือชื่อดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง 

แหล่งท่องเท่ียวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึงนับเป็นออกชิเจนบาร์

ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ีแลว้ ณ ท่ีแหง่น้ียงัเป็น

แหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตรท่ี์มี

เอกลกัษณท์ าใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอยา่งดี ความหลากหลายทาง

ภมิูประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแหง่ของจางเจียเจี้ ยไดน้ ามาซ่ึงความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธุ์
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พืช และสัตวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้ น แค่ในบริเวณสวนป่าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน ้ า

มากถึง 800 แห่ง น ้าตก น ้าพุ ธารน ้า สระน ้า และทะเลสาบจ านวนมาก มีภูมิทัศน์ท่ีแตกต่าง

กนัไป มีธารน ้าจินเปียนซี โดยมีความยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง ภาพเขียนสบิลี้ (รวมรถราง)-ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ(บวัหิมะ)-นัง่กระเชา้ข้ึน

เขาเทียนจือ่ซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง-ลิฟทแ์กว้ไป่

หลง-รา้นผา้ไหม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านขึ้ นรถรางชม ภาพเขียนสิบลี้  ซ่ึงความจริงแลว้น้ัน ไม่ใช่ภาพเขียนหรือภาพวาด

แต่อย่างใด แต่เป็นค าเปรียบเปรยถึงวิวทิวทัศน์ของภูเขาท่ีมองเห็นอยู่ไกลๆว่าสวยงามเหมือน

ภาพเขียน ซ่ึงทุกท่านจะไดนั้ง่รถรางไปตามเสน้ทาง

ระหวา่งชอ่งเขาแคบๆ ดา้นล่างของเทียนจื่อซาน ท่ีถูก

บีบดว้ยภูเขาและแท่งหินขนาดน้อยใหญ่กว่า 200 

แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาท่ีประกอบดว้ยยอดเขา

รูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน ท าใหมี้ทัศนียภาพท่ี

สวยงาม โดยมีล าธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา

ก่อใหเ้กิดเป็นภาพท่ีสวยงาม 

จากน้ันน าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณ

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการ

วินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านนัง่กระเชา้ขึ้ นสู่เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจกัรพรรดิ์" ซ่ึงการนัง่กระเชา้ขึ้ นสู่ยอด

เขาน้ันใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนัง่ได ้ 8 ท่าน โดยระหว่างท่ีนัง่

กระเชา้น้ันท่านสามารถชมทิวทัศน์ท่ีอยู่เบ้ืองล่าง ท่านจะได้พบกับแท่งภูเขาหินรูปทรง

ประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เม่ือกระเชา้ขึ้ นถึงยอดเขาแลว้ท่านจะ

ไดช้มความงามของทิวทศัน์ท่ีสุดแสนประทบัใจ ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั ล าหว้ย

ลึก และป่าหินหินยกัษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งน้ียังเป็นท่ีถ่ายท า
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ภาพยนตรช์ื่อดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ชื่อดงัท่ีคนไทยเรารูจ้กักนัก็คือ 

คือ ภาพยนตรเ์ร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง  

  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผู ้มาเยือนภูเขาอวตารตอ้งแวะมา

ถ่ายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของ

กองทัพปลดแอกจีน ท่ีรบชนะกองทัพญ่ีปุ่นผูรุ้กราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการ

ปฏิรปูการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่ง

น้ียงัเป็นจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจกัรพรรดิ 

เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ 

จากน้ันน าท่านชม สะพานเทียนเสี้ ยตี้ อ้ีเฉียว หรือท่ีบางคนเรียกว่าสะพานหน่ึงในใตห้ลา้ บา้ง

ก็เรยกว่าสะพานใตฟ้้าอนัดบั1 มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงถือเป็ดจุดท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงบนเขา

เทีนจื่อซาน เคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ือง ซ่ึงบนสะพานจะมีลกูกุญแจคลอ้งอยูเ่ต็มไป

หมด เหมือนเป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวท่ีเอากุญแจไปคลอ้งไวท่ี้สูงๆ จะไดไ้ม่มีใคร

สามารถพรากคู่รกัใหจ้ากกนัได ้บางคนก็ท้ิงสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง ก็ใหค้วามหมายเดียวกนัว่าเราจะ

ไม่พรากจากกนัตราบชัว่นิรนัดร ์ 

หลงัจากน้ันน าท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียท่ี

มีความสูง 326 เมตร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 

ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบนัทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์

ภายนอกอาคารท่ีมีความสงูท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก 

(หมายเหตุ : ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท ์และ กระเชา้ อยา่งละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // 

โดยไกดท์อ้งถ่ืนจะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีที่กระเชา้หรือลิฟทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธใ์นการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)   

จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตดว้ยผา้

ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 
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พกัที ่ EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม รา้นหยก-รา้นยางพารา-ถ ้าประตสูวรรค(์รวมกระเชา้ข้ืน)-ระเบียงแกว้-เมืองฉางซา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ รา้นหยก เคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซ่ึงมีมา

ตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" 

ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหมี้ความเจริญก้าวหน้า และความ

เจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยงัชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ้ นไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม

พลงัใหร้่างกายแข็งแรง หลงัจากน้ันน าท่านชมสินคา้และผลิตภณัฑจ์าก ยางพารา   

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งน้ีจดัว่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความยาว

ท่ีสุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งน้ีจัดไดว้่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแกว้ ซ่ึงเป็นสะพานกระจก ซ่ึงมี

ระยะทางอยู่ท่ี 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้งของระเบียงแกว้วดัจากขอบ

หนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผัส

ทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งสวมผ้าหุม้รองเทา้ขณะเดินบน

ระเบียงแกว้ เพื่อรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเสน้ทาง

ท่ี 99 โคง้สู่ถ ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ ้าประตูสวรรค ์ประวติัของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิมบนัทึก

ไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ท่ีสูงนับพนัเมตรเกิด

ถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคลา้ยชอ่งประตยูกัษ์ ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลกูน้ีถูกเรียก

เป็น เทียนเหมิน หรือ ประตสูวรรค ์นับตั้งแต่น้ันมา ประตน้ีูมีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 

57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท่์านจะไดข้ึ้ นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่

ภูเขาประตสูวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน  (**หมายเหตุ : อาจจะมี
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เปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเลื่อน + ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ที่

จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ 

ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการ

นัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้าประตู

สวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่ับ

สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  ขอสงวนสิทธ์ิยึดตาม

ประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยที่ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** ) 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูสุก้ีเห็ด 

พกัที ่ HUAFENGHUATLAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัที่สี ่ สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

วิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

12.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

ลูกค้าทีเ่คยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี ้  1.อฟักานิสถาน  2.ตุรกี  3.ปากสีถาน  4.อรัีก  5.ซีเรีย 

ตั้งแต่วนัที ่01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยืน่วซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน !! 
 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   
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อตัราค่าบริการ 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 160 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน18ปี 
พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

07 – 10 กนัยายน 2560 
11,700 

ปรบัลด 
13,888 3,000 7,900 

15 – 18 กนัยายน 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 

13 – 16 ตลุาคม 2560 13,888 13,888 3,000 8,900 

22 – 25 ตลุาคม 2560 16,888 16,888 4,000 8,900 

27 – 30 ตลุาคม 2560 13,888 13,888 3,000 8,900 

03 – 06 พฤศจกิายน 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 

10 – 13 พฤศจกิายน 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 

17 – 20 พฤศจกิายน 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 

24 – 27 พฤศจกิายน 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 

02 – 05 ธนัวาคม 2560 16,888 16,888 4,000 8,900 

03 – 06 ธนัวาคม 2560 16,888 16,888 4,000 8,900 

08 – 11 ธนัวาคม 2560 16,888 16,888 4,000 8,900 

10 – 13 ธนัวาคม 2560 16,888 16,888 4,000 8,900 

15 – 18 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 

22 – 25 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 

28 – 31 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 3,000 7,900 
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หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !!!! 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
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 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื่อส  ารองที่นัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบ ริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
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ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตัวส่วนตวัไปเอง เน่ืองจาก

รฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  
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 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


