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1 กรุงเทพ    (สนามบินสวุรรณภมิู) – จางเจียเจีย้ - เทียนเหมินซาน - ถํา้ประตสูวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) 
ทางเดินกระจก  
2 แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวท่ีสดุโลก - ร้านใบขา - ร้านนวดฝ่าเท้าสมนุไพรจีน - ฟรี แชนํ่า้พรุ้อน 
3ร้านหยก - ร้านผลติภณัฑ์ยางพารา -  ทะเลสาบเป่าเฟิงห ู- พิพิธภณัฑ์ภาพวาดเขียนทราย 
ถนนคนเดินซีปู้ เจีย   

อาหารไทย / เป็ดยา่งปักก่ิง /ป้ิงยา่งเกาหลี /สุก้ีเห็ด + ไวน์แดง 
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วันแรก : กรุงเทพ    (สนามบินสุวรรณภมูิ) – จางเจียเจีย้ - เทียนเหมนิซาน – ถ า้ประตสูวรรค์ (รวมกระเช้าและรถ
อุทยาน) 
 ทางเดนิกระจก   
03.30 น. 
 
  
 
 
06.25 น. 
 
10.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า 
 

คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้4 ประตู 10  เคาน์เตอร์ U  สายการบิน  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES (CZ)  สงัเกตป้ายรับลกูค้า เพื่อทําการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตัว๋เดินทาง ( เคาท์เช็ค
อินเตอร์ปิดก่อนเคร่ืองออก 1 ช่ัวโมง หากผู้เดินทางมาถึงช้า ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้ ) 
 
บินลดัฟ้าสูส่นามบินสนามบินนานาชาตเิหอหวั ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี CZ606   ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็ว
กวา่ไทย 1 ชัว่โมง ** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองขณะเดินทาง (มือ้ที่ 1) 

ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเดินทางถึงสนามบนินานาชาติเหอหัว ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย  
เมืองจางเจียเจีย้ เมืองนีเ้คยถกูเรียกวา่ ต้ายง   และมีประวติัยาวนานตัง้แต ่221 ปีก่อนประวติัศาสตร์ ผู้คนได้
อาศยัอยูท่ัง้สองฝากของ แม่นํา้หลฉียุ (แม่นํา้หลกัในจางเจียเจีย) ซึง่ตอนนีอ้ยูใ่นเขตของเมืองจางเจียเจีย มา
นานตัง้แต่สมยัยคุหิน การตัง้รกรากของมนษุย์ในบริเวณนีน้ัน้ย้อนไปกวา่หนึง่แสนปี เทียบได้กบัเขตท่ีเป็นท่ีรู้จกั
อยา่งซอีาน ปักก่ิง และอ่ืนๆ จางเจียเจีย้เป็นหนึง่ในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสดุของจีน ซึง่ลอืช่ือด้วยทรัพยากร
การทอ่งเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง แหลง่ทอ่งเท่ียวสาํคญัในเมืองจางเจียเจีย้ เป็นพืน้ท่ีป่าไม้ถึง 98% 
นอกจากภเูขา สายนํา้ และพนัธ์ุพืชพนัธ์ุสตัว์แล้ว ถํา้ในบริเวณ จางเจียเจีย้ มีจํานวนมาก และขนาดใหญ่ ตา่งมี
เอกลกัษณ์ และช่ือเรียกตา่งกนั ซึง่นบัเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ   เมืองจางเจียเจีย้จึงประดจุดัง่ดินแดน
บริสทุธ์ิของโลก ณ ท่ีแหง่นีย้งัเป็นแหลง่ชุมชนของ 33 ชนเผา่ เช่น ชนเผา่ถู่เจีย ชนเผา่ไป๋ และชนเผา่เหมียว 
สภาพภมิูศาสตร์ท่ีมีเอกลกัษณ์ทําให้วฒันธรรมของชนเผา่ตา่งๆ ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที่ 2 ) 
หลงัอาหารกลางวนั นําทกุทา่นน่ังกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก  การจดัระบบการขนสง่นกัทอ่งเท่ียวด้วย
ระบบเคเบิล้คาร์ ซึง่มีความยาวมากท่ีสดุในโลกประมาณ 7,455 เมตร ทําให้นกัทอ่งเท่ียวได้ห้อยตอ่งแตง่อยูบ่น
ความสงูระดบันัน้ โดยใช้เวลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านัง่ได้ประมาณ 8 ทา่น และกระเช้าแหง่นีจ้ดัได้วา่
เป็นกระเช้าที่มีความทนัสมยัมากท่ีสดุแหง่หนึง่ ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมความงามของภเูขานบัร้อยลกู 
สลบัซบัซ้อนกนัดสูวยงามแปลกตา  
เม่ือทกุทา่นได้ลงจากกระเช้าแล้ว ก็จะนําทกุทา่น เดินลัดเลาะขอบหน้าผา ซึง่ก็เป็นจุดหนึง่ท่ีนกัทอ่งเท่ียวผู้
กล้าไม่ควรพลาด ทางการได้จดัทําทางเดินเลาะขอบผาเพื่อให้นกัทอ่งเท่ียวสมัผสัความหวาดเสียวของ ระเบียง
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แก้ว ไว้ด้วย ซึง่เป็นทางเดินแบบกระจกใสท่ีมีระดบัความสงูจากระดบันํา้ทะเลถึง 1,433 เมตร  ให้ทกุทา่นได้
เดินทางสดูอากาศบริสทุธ์ิ แหลง่โอโซนท่ีสาํคญัของโลกสู ่เทียนเหมินซาน หรือเรียกขานกันว่า “ประตู
สวรรค์” (The Heaven’s Gate of Tianmen Shan)  ซึง่เป็นช่ือท่ีเรียกตามลกัษณะคือ โพรงหินธรรมชาติท่ีอยู่
สงูบนภเูขาขนาดใหญ่ มีความสงูของชอ่งถึง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร เม่ือมองจากด้านลา่งดคูล้ายประตู
ขนาดใหญ่ท่ีเปิดทางเข้าสูเ่บือ้งบน โดยเฉพาะท่ีแสงอาทิตย์รอดผา่นโพรงหิน ซึง่ดตูระกาตาให้ความรู้สกึวา่ 
ประตจูากสวรรค์กําลงัเปิดต้อนรับทกุทา่น 
(**หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงการเดินางสูเ่ทียนเหมินซาน อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถ
อุทยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเช้า เพือ่ความสะดวกแก่ลกูค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนานเน่ืองจากมีนกัทอ่งเท่ียว
จํานวนมาก หรือหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การเท่ียวต้องเป็นขึน้+ลงกระเช้า ทัง้นีท้างบริษัทจะเปลีย่นแปลง
ตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ // และในสว่นการนัง่รถของอุทยานขึน้ไปบนถํา้ประตสูวรรค์ หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึน้ไปท่ีถํา้ประตสูวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียว ขอสงวนสทิธ์ิยดึตามประกาศจากทาง
อุทยานเป็นสาํคญั โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า**) 
 
หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  
จากนัน้นําทา่นเดินสู ่บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูสุกีเ้หด็ ( มือ้ที่ 3 ) 

นําทา่นเดินทางสูท่ี่พกั  Zhangjiajie Jiangya Hot Spring Resort ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า     

  
วันที่2  แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมนุไพรจีน - ร้านใบขา - ฟรี แช่น า้พุร้อน 
เช้า 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ที่ 4) 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจีย้ ท่ีสดุในโลกกบัสะพานแก้วข้ามเขาแหง่นี ้ ซึง่เป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ลา่สดุในจางเจียเจีย้ ท่ีมีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และมีความยาวกวา่ 400 เมตร 
ออกแบบโดย Haim Dotan นกัออกแบบช่ือดงัจากอิสราเอล  นําทา่นพิสจูน์ความกล้ากบั สะพานแก้วจางเจีย
เจีย้ เหนือแคนยอน ซึง่สะพานแก้วแหง่นีทํ้าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมสองหน้าผาเข้าด้วยกนั  
(** ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภยั หรือไม่สามารถ
เข้าไปเที่ยวชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้สิน้ให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้
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เที่ยง 
บ่าย 
 
 
 
 
 
ค ่า 
 

ทราบล่วงหน้า**)  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหารไทย ( มือ้ที่ 5 ) 
นําทา่นแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ให้ทา่นได้ผอ่นคลายจากความเหน่ือยล้ากบัการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยา
สมนุไพรจีนโบราณ ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึง่เป็นอีกวิธีหนึง่ในการผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดลุให้การ
ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ   
นําทา่นเดินทางสู ่ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ให้ทา่นได้รับฟังความรู้เร่ืองของชา ชิมชาท่ีมีช่ือเสยีงของ
ประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักก่ิง ชาผูเ๋ออ๋จากหยนุหนาน  และชาอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสยีงตา่งๆหลากหลายชนิด   ให้
ทา่นได้ชมกระบวนการผลติของใบชาแห้งและให้ทา่นได้ลิม้รสชาติของชาชนิดตา่งๆอีกด้วย 
บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที่ 6 ) 
นําทกุทา่นผอ่นคลายความเหน่ือยล้า ด้วยการแช่น า้พุร้อน ซึง่เป็นนํา้บริสทุธ์ิท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติและมี
แร่ธาตปุระกอบมากกวา่นํา้ธรรมดา คลายความเม่ือยล้า เพื่อสขุภาพที่ดี บรรเทาความปวดเม่ือย 
นําทา่นเดินทางสูท่ี่พกั  Zhangjiajie Jiangya Hot Spring Resort  ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า     

   
วันที่ 3 : ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา – ล่องเรือ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - พิพิธภณัฑ์ภาพวาดเขียนทราย 
ถนนคนเดินซีปู้ เจีย   
เช้า 
 
 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง 
บ่าย 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที่ 7 )  
นําทา่นชมของขึน้ช่ือเมืองจีน ร้านหยก ซึง่เป็นเคร่ืองประดบันําโชค ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เป็นของฝาก  
จากนัน้นําทา่นชม “ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา”   นําทา่นชมสนิค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก

ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลติท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ได้นําผลติภณัฑ์ยางพารามาทําเป็นเคร่ืองนอน ของ

ใช้ในบ้าน ได้อยา่งลงตวั   

นําทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (Baofeng Lake) เพลดิเพลินไปกบัความสงบและธรรมชาติอนังดงามท่ี
พืน้ท่ีทะเลสาบเป่าเฟิงห ูซึง่เป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีอู่หลงิหยวน (Wulingyuan) และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายวา่
เป็นสถานท่ีชมธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีสดุในพืน้ท่ี ทะเลสาบเป่าเฟิงหเูป็นทะเลสาบท่ีเลก็ ยาว และประกอบไป
ด้วยนํา้บริสทุธ์ิสเีขียวดัง่มรกตท่ีไหลมาจากเขาเป่าเฟิงท่ีอยูใ่กล้ ๆ และมีทิวเขาสลบัแนบอยา่งสวยงามพร้อมมี
ชนกลุม่น้อยออกมาขบัเพลงระหวา่งทางให้ฟังอยา่งนา่หลงไหล 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี ( มือ้ที่ 8 ) 
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18.00 น. 
21.50 น. 
 
00.15+1 น. 
 
 

 

นําทกุทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์ภาพวาดเขียนทราย "จวนิเซิงฮว่าเยียน" เมืองจางเจียเจีย้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ 
จิตรกรรมภาพเมด็ทราย  ภายในพิพิธภณัฑ์เป็นท่ีรวบรวมและจดัแสดงผลงานท่ีมีคณุคา่ทางศิลปะของศิลปิน
แหง่ชาตินาม "หลีจ่วินเซิง" ซึง่ผลงานของเขาทกุชิน้เป็นภาพเขียนด้วยมือท่ีใช้หินทรายและสธีรรมชาติท่ีสกดัจาก
เปลอืกไม้ใบไม้เป็นวตัถดิุบในการเขียน ภาพเขียนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่ทางศิลปะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
เช่น กรวดส ีเม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจดัแตง่เป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ขึน้มาล้วนได้รับรางวลัและ
ยกยอ่งมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นท่ีเลือ่งลอืไปทัว่โลก 
นําทา่นสู ่ถนนคนเดินซีปู้ เจีย เป็นถนนคนเดินท่ีพึง่สร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทนุของรัฐบาลท้องถ่ินท่ีน่ี
ให้เป็นสถานท่ีช๊อปปิง้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจางเจียเจีย้และเป็นสถานท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพืน้ท่ีให้มี
งานทํากนั  ** อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการช้อปปิง้ **  
นําทกุทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติเหอหัว จางเจียเจีย้  
บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ605)  
 
 คณะเดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง (มือ้ที่ 11 ) 

   
 

หากท่านต้องการซือ้อฟช่ันกับทางทวัร์ สามารถสอบถามไกด์ ณ วันเดินทาง 
Option 1 ชมโชว์อลังการ “นางพญาจิง้จอกขาว” : THE LOVE STORY OF A WOODMAN AND A FAIRY FOX 
ที่เมืองจางเจียเจีย้นอกจากจะมีภมูิทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจแล้ว เมอืงนีม้ีโชว์สุดอลังกาแสง สี 
เสียง ที่ขึน้ช่ือตดิ 1 ใน 4 ของจีนเลยทีเดียว  น่ันก็คือ โชว์“นางพญาจิง้จอกขาว”  ที่ก ากับการแสดงโดย “จางอีโ้หมว” 
ยอดผู้ก ากับที่มีช่ือเสียงระดับโลกชาวจนี  ที่ได้ขึน้ช่ือว่าเป็นผู้ก ากับที่ลงทุนเนรมิตฉากการถ่ายท าที่อลังกาลงานสร้าง   
กล้าใช้เงินลงทุนชนิดที่ที่ไม่มีผู้ก ากับคนใดในจีนกล้าท า... ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลด
แล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอีง้กับเทคนิคการ
เปล่ียนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิง้จอกขาว ซาบซึง้ตรึงดวงใจในความรักของจิง้จอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่
ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวงัในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี 
ราคาท่านละ 400-450 หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือหวัหน้าทัวร์) 
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เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนท าการจอง 
ถ้าท่านท าการจองใดๆ กับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทัง้หมด   

** ผู้ เดินทางที่มีอายุตัง้แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก ** 

ทารก คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 8,900 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2561 
หมายเหต ุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแหง่เมืองจีนเพื่อโปรโมทสนิค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บวัหิมะ, 

ผ้าไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก· ยางพารา ,  ร้านจิวเวลร่ี กงัหนั ซึง่จําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคา

ทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุทา่นวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้านจําเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บั

ความพอใจของลกูค้าเป็นหลกัทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล

จีนทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการเปลีย่นแปลงราคาตามจริง อนัเน่ืองมาจากคา่ภาษีนํา้มนัท่ีเพ่ิมขึน้ตามอตัราของสายการบิน โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า       

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กบักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเทา่นัน้        

4.  ณ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหนา่ยในวนัสดุท้าย ลกูทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แตถ้่าทา่น

ใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

ก าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ                                           

ก าหนดการเดินทาง 

2561 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่  

Promotion 

 

ราคาเด็ก  

 2-18 ปี   

 

ราคากรุ๊ปเหมา

ส่วนตัว 
พัก

เดี่ยว 

 

กรุ้

ป

ไซด์ 

11-13 มีนาคม 
2562 

BKK-DYG CZ606 06.25-
10.35 
DYG-BKK CZ605 21.50-

00.15+1 12,999 14,999 14,999 

3,500

  16 

19-21 มีนาคม 
2562 

BKK-DYG CZ606 06.25-
10.35 12,999 14,999 14,999 3,500 16 
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DYG-BKK CZ605 21.50-

00.15+1 

  

1. อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ท่ีมี 

 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 กก. 

 คา่รถรับ-สง่ และนําเท่ียวตามรายการ 

 คา่ที่พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น 

** กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มี

การระบุ ทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ เมนูพิเศษ ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี + สุกีเ้ห็ด ชาบู + อาหารไทย   

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

2. อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้ !! 

 วีซ่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ้ป 144  อันเน่ืองมาจากมีการประชุม หรือเหตุใดใดก็ตาม 

ทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้ช าระค่าวีซ่าเองท่านละ 1,800 บาท ** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ 

หากล่าช่าผู้เดินทางต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่าย่ืนวีซ่าด่วนเอง  

 วีซา่เด่ียวสาํหรับชาวตา่งชาติผู้ เดินทางต้องทําเองท่ีสถานฑตูจีน 

 ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่ทําหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์ก่อน

การใช้บริการ) 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

 กรณีชาวตา่งชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

CTP-CSX2_Hello ZhangJiaJie 3D2N 11-13,19-21 Mar2019                                     Update 18 JAN2019  

ในกรณีที่ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว  ... เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าจีนมีดังนี ้

1. พาสปอร์ตเลม่จริง อายเุหลอืมากกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั  และ ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า พร้อม

สาํเนา 1 ชุด 

2. รูปถ่ายส ี2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิว้ 

(48 มม. X 33 มม.)  เสือ้สภุาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใสเ่สือ้สีขาว เพราะฉากหลงัสีขาวแล้ว ห้ามใสแ่ว่น และ/หรือ 

เคร่ืองประดบั ต้องเห็นใบหชูดัเจน ไม่อนญุาตให้ใสเ่คร่ืองแบบถ่ายรูป เช่น เคร่ืองแบบทหาร ตํารวจ ข้าราชการ 

เป็นต้น 

3. เด็กต่ํากวา่ 18 ปี เดินทางกบัพอ่ และ แม่ เพิ่ม 

3.1 สาํเนาสติูบตัร (เด็กอายต่ํุากวา่ 5 ปี ต้องยื่นสติูบตัรตวัจริงด้วย) เขียนช่ือภาษาองักฤษตอ่ท้ายช่ือ พอ่, แม่, ลกู 

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน (เด็ก) 

3.3 สาํเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 

3.4 ใบเปลีย่นช่ือ นามสกลุ(ถ้ามี) 

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

สาํเนาทะเบียนบ้านของ พอ่ และ แม่ 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงาน

ราชการ เทา่นัน้ 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

หนงัสอืยินยอมให้บุตรเดินทางไป ตา่งประเทศ กบัผู้ อ่ืน ระบุความสมัพนัธ์ ต้องเป็นหนงัสอืท่ีออกโดย หนว่ยงานราชการ เทา่นัน้ 

 

 3. การช าระค่าบริการ 

3.2  สาํหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาทเพื่อเป็นการสาํรองท่ีนัง่อยา่งช้า 2 วนัหลงัทําการจอง   

3.2 สาํหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 20 วันก่อนออกเดินทาง  

3.3 กรณีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน้ๆ 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ หากมีการยกเลกิ จะไม่มีการคืนเงินในทกุกรณี 

 4.2 สาํหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนัขึน้ไป สามารถทําเร่ืองขอคืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมดได้   

    4.2 สาํหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง  15 -29 วนัเก็บคา่ใช้จ่ายในสว่นของเงินมดัจําทัง้หมด 
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    4.3 สําหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่าย

ทัง้หมด 

    4.4 ทางบริษัทขอสงวนลขิสทิธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํา

กับสายการบิน หรือค่ามัดจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเท่ียวบินนัน้ๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 5.1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 5.2 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

 5.3 คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 5.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่นสละสทิธ์ิไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืนได้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

6. เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

6.1     ทวัร์นีส้าํหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

6.2 การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไปการันตีออกเดินทางแบบไม่มีหวัหน้าทวัร์ 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีผู้ เดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป) ไม่

ครบ 10 ทา่น 

6.3 ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่

ทา่น 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 10 ทา่น โดยจะแจ้ง

ให้กับนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรา

ยินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 
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6.5 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ มิได้สง่หน้าหนังสือ

เดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมดัจํา 

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสําคญัทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ

คา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การ

นดัหยดุงาน การปฏิวติั  

6.7 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเง่ือนไขตา่งๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   
 

 

 

 

7.ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตท่ีถูกต้องส าหรับส่งจองทัวร์ 
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