
CZ75 ทวัร์จางเจียเจีย้ อวตาร บินตรง 4วัน 3คืน  

 

Code: CZ75 ทวัรจ์างเจยีเจีย้ อวตาร บนิตรง 
4วนั 3คนื 

เทยีนเหมนิซาน ”ถ า้ประตสูวรรค”์ 1 ใน 4 ภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศจนี 
แกรนดแ์คนยอน สะพานกระจกใสทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลก เปิดประสบการณท์า้
ความเสยีวเดนิชมววิรมิหนา้ผา “ระเบยีงกระจก” ธรรมชาตอินัวจิติรตระการตา 

ถ า้มงักรเหลอืง+ลอ่งเรอื มรดกโลก 

เมนูพเิศษ: ป้ิงยา่งจางเจยีเจีย้น,หมาลา่หหูนาน สกุ ีเ้ห็ด เป็ด
ทอ่ป้ายทอง ,อาหารไทย 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ???? 

บนิตรงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern 

ไมร่วมคา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท 



วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู-ิสนามบนิจางเจยีเจีย้-พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้-สะพานแกว้
จางเจยีเจีย้ 

2  ถ า้วงัมงักรเหลอืง(รวมลอ่งเรอื)-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 

3  พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย -ตลาดใตด้นิ-OPTION:ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ู

4  ภเูขาเทยีนเหมนิซาน-ถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน) ระเบยีง
กระจก(รวมผา้หุม้รองเทา้)-สนามบนิจางเจยีเจีย้-กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

03 - 06 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

17 - 20 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

18 - 21 Jul 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

24 - 27 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

26 - 29 Jul 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

02 - 05 Aug 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

07 - 10 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

15 - 18 Aug 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

21 - 24 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

23 - 26 Aug 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

28 - 31 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

30 Aug - 02 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

05 - 08 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 



06 - 09 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

13 - 16 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

18 - 21 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 23 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

26 - 29 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

27 - 30 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู-ิสนามบนิจางเจยีเจีย้-พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้-สะพาน
แกว้จางเจยีเจีย้ 

01.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตู
เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ China Southern (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน า
ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวั
ทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ  

04.40  บนิลดัฟ้าสู ่จางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ606 

09.05  ถงึ เมอืงจางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ. 1992 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางชม พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้ สถานทีร่วบรวมประวัตศิาสตรข์องชนเผา่รวม
ไปถงึวัฒนธรรมในยคุสมยัโบราณใหท้า่นไดเ้รยีนรูค้วามเป็นมาของพืน้ถิน่จางเจยีเจีย้
ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั (ปิดทกุวนัจนัทร)์  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลกเหนือ
แกรนแคนยอน สงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอื
เป็นการท าลายสถติสิะพานแกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลกอนัเดมิ อยา่งสะพานเหนือแคน
ยอนของอเมรกิา หรอื The Grand Canyon skywalk ทีส่งูเพยีงแค ่718 ฟตุ น าทา่น
เดนิวัดใจกนัดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตลั กบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงามเกนิกวา่ค าบรรยาย
ใดๆ ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหต:ุ หากสะพานแกว้ปิดไมส่ามารถ
เขา้เทีย่วชมไดท้างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้** 

ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ ีพ่กั Emperor Hotel  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

วันที่ 2 ถ า้วงัมงักรเหลอืง(รวมลอ่งเรอื)-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นแวะผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพร
จนี และนวดผอ่นคลายที ่ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกบั
การแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพัน
ปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ 

น าทา่นสู ่ถ า้หวงหลงตง้ หรอื ถ า้วงัมงักรเหลอืง ถ ้าแหง่ นี้มคีวามสงู 160 เมตร มี
ความลกึ 1.5 กโิลเมตร ถ ้าแบง่ออกเป็น 4 ชัน้ ภายในถ ้ามอีา่งเก็บน ้า 1 แหง่ ล าธารใต ้
ดนิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้งโถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิเทีย่ว 90 กวา่แหง่ น าทา่น
ลอ่งเรอืไปตามธารน ้าใตด้นิ ชม ถ ้าวังมังกร ชมวังแกว้ผลกึวังซอืหงอคง ชมประตแูหง่
ความสขุประตอูายยุนื ฯลฯ ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัหนิงอกหนิยอ้นทีม่รีปูรา่งแปลกๆ 
งดงามตระการตามากมาย 

**หมายเหต:ุ หากน ้าลดเรอืไมส่ามารถท าการลอ่งไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นื
คา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



แวะรา้นชาเพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์กีย่วกบัใบชา น าทา่นเดนิทางสูถ่นน
คนเดนิซปีู้ เจยี แหลง่สนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

OPTION: เทีย่วชม เขาอวตาร ทา่นละ 680 หยวน (รวมบตัรขึน้-ลงลฟิทแ์กว้ 
สามารถตดิตอ่ไดท้ ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

เขาเทยีนจือ่ซาน หรอืทีค่นไทยรูจั้กกนัในนาม หบุเขาอวตาร น าทา่นขึน้ลงเขาเทยีน
จือ่ซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุ และเร็วทีส่ดุ
ในโลกเมือ่ลฟิทข์ึน้ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดช้มความงามของทวิทัศนท์ีส่ดุแสน
ประทับใจ ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัยอดเขาสงูชนั และป่าหนิหนิยักษ์ในรปูลกัษณะตา่งๆ
มากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแหง่นี้ยังเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดงัหลายตอ่หลายเรือ่ง
โดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชือ่ดงัทีค่นไทยเรารูจั้กกนัก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร 
(AVATAR) น่ันเอง 

ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ ีพ่กั Emperor Hotel  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

  

วันที่ 3 พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย -ตลาดใตด้นิ-OPTION:ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ู

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล า้เลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันกค็อื 
หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล า้คา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้า
ครอบครองท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุ
ยนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน า
โชค  น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” ภายใน
พพิธิภัณฑไ์ดจั้ดแสดงผลงานทีม่คีณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามวา่ ลีจ่วนิเซงิ 
ซึง่ผลงานข องเขาทกุชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมอืทีใ่ชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิีส่กดัจาก
เปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวัตถดุบิในการเขยีน ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่ทาง
ศลิปะมเีอกลกัษณ์เฉพาะยงัเป็นภาพเขยีนทีส่วยงามคมชดัและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นแวะเลอืกซือ้ ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผ ่ทีท่ าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่ันสมยั
ของประเทศจนี อาท ิยาสฟัีน เสือ้ผา้ ฯลฯ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดใตด้นิ แหลง่
รวบรวมสนิคา้นานาชนดิกวา่ 200 รา้น อาท ิรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง 
ขนมของฝาก อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

OPTION: ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ูทา่นละ 350 หยวน (สามารถตดิตอ่ไดท้ ี่



หวัหนา้ทวัร)์ 

ทะเลสาบเป่าเฟิงห ูมรดกโลกทางธรรมชาต ิประกอบดว้ยเขตทะเลสาบและหมูบ่า้น
ยงิอวัจา้ย รายลอ้มดว้ยยอดเขาทีม่วีวิทวิทัศนส์วยงาม และยังประกอบดว้ยน ้าทีใ่สมาก 
นอกจากนี้ยังมหีนิทีร่ปูรา่งเหมอืนหนา้ผูห้ญงิ ซึง่เป็นสิง่ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้โดยไมม่กีาร
ตกแตง่เพิม่เตมิแตอ่ยา่งใด รอบ ๆ ทะเลสาบอดุมดว้ยป่าไม ้สตัวป่์า น ้าตกและถ ้าพสิดาร 
บา้นเกดิเฮง่เจยีของหนังเรือ่งไซอิว๋ก็ถา่ยท าทีน่ ้าตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหแูหง่นี้ 

ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ ีพ่กั Xi Lai Dun Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วันที่ 4 ภเูขาเทยีนเหมนิซาน-ถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน) 
ระเบยีงกระจก(รวมผา้หุม้รองเทา้)-สนามบนิจางเจยีเจีย้-กรงุเทพฯ 

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นแวะ รา้นเครือ่งเงนิ เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติดว้ยเครือ่งเงนิ อาทเิครือ่งประดบั 
และเครือ่งใชภ้ายในครัวเรอืน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                      

ทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล 1,518.6 เมตร น าทา่น
น่ังกระเชา้+บนัไดเลือ่น ขึน้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ชม
ความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไม ้
ออกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของ
ภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา น าทา่นเดนิพสิจูนว์ัดใจ ความ



หวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงู
กวา่ระดบัน ้าทะเล 1.4 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นชมความงามของ ถ า้เทยีนเหมนิซาน 
หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภเูขาทีส่วยทีสุ่ดของประเทศจนี สาเหตทุีเ่รยีกวา่
เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้าประตนูี้มี
ความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตู
สวรรคท์า่นจะไดล้งบนัได 999 ขัน้ ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บั
เครือ่งบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจ  จาก
ชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึ ่ ง สมควรแกเ่วลาน าทา่น  ลงจากเขา เปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ ผา่น
ชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 99 โคง้ 

*หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้  าขึน้-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารงุ ท างบ
รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิพ์าน่ังรถอทุยาน+บนัไดเลือ่นขึน้ไปบนถ ้าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+
บนัไดลือ่นของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืเงนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศและความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเป็น
หลกั โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิจางเจีย้ 

22.10  บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ605 

00.30+1  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

หมายเหต ุ

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง กรณี
เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มี
การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล



ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊*ไมร่วม
คา่วซีา่ *) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทาง
ไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้
หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ 
หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-
ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
ลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่
เทา่น ัน้!!) 



 

 (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว *ไมร่วมคา่วซีา่*) 

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลบั 
มฉิะนัน้บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น   

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์
หรอืรปูพริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  

 
กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  



- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – จางเจยีเจีย้(DYG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิ
เตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ / ใบก ากบั
ภาษ)ี 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและ
กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น

ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่ทัวรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทัวรป์กต ิ
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย

ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  



การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 
เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิ

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่

กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วันกอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป



ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก

บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


