
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZ76: ทวัรจ์างเจยีเจี�ย บนิตรง 4 วนั 3 คนื 

❄เทยีนเหมนิซาน ”ถํ �าประตสูวรรค”์ 1 ใน 4 ภเูขาที)สวยงามที)สดุของประเทศจนี 

 ❄แกรนดแ์คนยอน สะพานกระจกใสที)ยาวและสงูที)สดุในโลก  

 ❄เปิดประสบการณท์า้ความเสยีวเดนิชมววิรมิหนา้ผา “ระเบยีงกระจก” 

 ❄มรดกโลกวจิติรตระการตา ถํ �ามงักรเหลอืง+ลอ่งเรอื  

 ❄พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ���� 

 ❄เมนพูเิศษ: ปิ� งยา่งจางเจยีเจี�ย,สกุ ี�เห็ด,อาหารไทย,เป็ดทอ่ป้ายทอง,หมาลา่หหูนาน 

 ❄บนิตรงจางเจยีเจี�ย โดยสายการบนิ China Southern 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 
อาย ุ2-18 ปี 

พกัเดี)ยว
เพิ)ม 

ที)น ั)ง 

19-22 พ.ย. 9,888 12,888 3,500 19 

20-23 พ.ย. 9,888 12,888 3,500 19 

21-24 พ.ย. 10,888 13,888 3,500 19 

29 พ.ย.-2 ธ.ค. 10,888 13,888 3,500 19 

4-7 ธ.ค. 11,888 14,888 3,500 19 

13-16 ธ.ค. 10,888 13,888 3,500 19 
23-26 ธ.ค. 10,888 13,888 3,500 19 



  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

วนัแรก:
 ท่
าอากาศ

ยานสวุรรณภมู-ิสนามบนิจางเจยีเจี�ย-พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจี�ย              
สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย                                                    � 
อาหารเที)ยง,เย็น                                                                                                                                                                               

01.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั �น 4 ประต ู 
 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน  China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้ม

ขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที&) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที&สายการบนิดว้ยตัวท่านเอง
ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

04.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่จางเจยีเจี�ย โดยสายการบนิ China Southern เที)ยวบนิที) CZ606 
09.05 น. ถงึ เมอืงจางเจยีเจี�ย เมอืงมรดกโลกที&ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี 

ค.ศ. 1992 ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย จากนั�นนําท่านเดนิทางชม พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจี�ย 
สถานที&รวบรวมประวัตศิาสตรข์องชนเผ่ารวมไปถงึวัฒนธรรมในยคุสมัยโบราณใหท้า่นไดเ้รยีนรูค้วามเป็นมา
ของพื�นถิ&นจางเจยีเจี�ยตั �งแตอ่ดตีถงึปัจจบุนั (ปิดทกุวันจันทร)์  

เที)ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย สะพานแกว้ขา้มเขาที&ยาวที&สดุในโลกเหนอื  สงูเหนือพื�น 980 
ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชื&อมสองหนา้ผาถอืเป็นการทําลายสถติสิะพานแกว้ที&ยาวและสงูที&สดุใน
โลกอันเดมิ อยา่งสะพานเหนือแคนยอนของอเมรกิา หรอื The Grand Canyon skywalk ที&สงูเพยีงแค ่718 
ฟตุ นําท่านเดนิวัดใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กับววิทวิทัศน์ที&สวยงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ ให ้
ท่านเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหตุ: หากสะพานแกว้ปิดไม่สามารถเขา้เที&ยวชมไดท้างบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิUไมค่นืคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ)า �บรกิารอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูท่ ี)พกั Emperor Hotel  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที)สอง: ถํ �าวงัมงักรเหลอืง(รวมลอ่งเรอื)-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร       

26-29 ธ.ค. 10,888 13,888 3,500 19 

31 ธ.ค.-3 ม.ค. 14,888 17,888 3,500 19 

10-13 ม.ค. 11,888 14,888 3,500 19 

20-23 ม.ค. 11,888 14,888 3,500 19 

24-27 ม.ค. 11,888 14,888 3,500 19 

30 ม.ค.-2 ก.พ. 11,888 14,888 3,500 19 

20-23 ก.พ. 11,888 14,888 3,500 19 

27 ก.พ.-1 ม.ีค. 11,888 14,888 3,500 19 

6-9 ม.ีค. 11,888 14,888 3,500 19 

13-16 ม.ีค. 11,888 14,888 3,500 19 

24-27 ม.ีค. 11,888 14,888 3,500 19 



  

 

 

 

                                                                                                   � อาหารเชา้,เที)ยง,เย็น                                                                                                                                                   

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านแวะผ่อนคลายความเมื&อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อน
คลายที& ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื&องราวเกี&ยวกับการแพทยโ์บราณตั �งแตอ่ดตีถงึปัจจุบัน 
การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที&มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี&ยวชาญ 
นําทา่นสู ่ถํ �าหวงหลงตง้ หรอื ถํ �าวงัมงักรเหลอืง ถํ�าแหง่ นี�มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 

กโิลเมตร ถํ�าแบง่ ออกเป็น 4 ชั �น ภายในถํ�ามีอ่างเก็บนํ�า 1 แห่ง ลําธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้งโถง 13 
หอ้ง และ ระเบยีงเดนิเที&ยว 90 กว่าแห่ง นําทา่นลอ่งเรอืไปตามธารนํ�าใตด้นิ ชม ถํ�าวังมังกร ชมวังแกว้ผลกึ
วังซอื 

หงอคง ชมประตูแห่งความสุขประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื&นตาตื&นใจกับหนิงอกหนิยอ้นที&มีรูปร่างแปลกๆ 
 งดงามตระการตามากมาย  

**หมายเหต:ุ หากนํ�าลดเรอืไมส่ามารถทําการลอ่งไดท้าง บริษัทฯขอสงวน
สทิธิUไมค่นืคา่บรกิารโดยไม ่ ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

เที)ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
แวะรา้นชาเพื&อชมิชารสเลศิและเลือกซื�อผลติภัณฑเ์กี&ยวกับใบชา นําท่าน

เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้  เจยี แหล่งสนิคา้พื�นเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อ
ของฝากตามอธัยาศัย 

 OPTION: เขาอวตาร ท่านละ 680 หยวน (รวมบัตรขึ�น-ลงลิฟท์แกว้
สามารถตดิตอ่ไดท้ี&หัวหนา้ทัวร)์ 
เขาเทยีนจื)อซาน หรอืที&คนไทยรูจั้กกันในนาม หุบเขาอวตาร นําท่านขึ�นลงเขาเทยีนจื&อซาน โดย ลฟิท์
แกว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารที&มคีวามสงูที&สดุ และเร็วที&สดุในโลกเมื&อลฟิทข์ึ�นถงึยอดเขาแลว้ทา่น
จะไดช้มความงามของทวิทัศน์ที&สดุแสนประทับใจ ท่านจะไดต้ื&นตาตื&นใจกับยอดเขาสูงชัน และป่าหนิหนิ
ยักษ์ในรปูลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจื&อซานแหง่นี�ยังเป็นที&ถา่ยทําภาพยนตรช์ื&อดังหลายตอ่หลายเรื&อง
โดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชื&อดังที&คนไทยเรารูจั้กกนัก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รื&องอวตาร (AVATAR) นั&นเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ)า �บรกิารอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร  
 เขา้สูท่ ี)พกั Emperor Hotel  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั    

วนัที)สาม: พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย -ตลาดใตด้นิ-
OPTION:ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ู

                                                                                              
�อาหารเชา้,เที)ยง,เย็น                                                                                                                                                      

 เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
แวะชมอัญมณีที&ประเทศจนียกยอ่งวา่มคี่าอยา่งลํ�าเลศิยิ&งกวา่ทองและเพชรนั&นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวาม



  

 

 

 

เชื&อว่าหยกเป็นอัญมณีลํ�าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผูท้ี&ไดม้า
ครอบครองทําใหช้ีวติเจรญิรุ่งเรือง ส่งเสรมิให  ้ เกดิความ
เจรญิก ้ าวหนา้ มั&งคั&ง โชคด ีอายุยนืยาวใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อ
กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ ซึ&งเป็นเครื&องประดับนํา
โชค  นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิ
เซงิฮว่าเยี)ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ไดจั้ดแสดงผลงานที&มี
คุณค่าทางศลิปะของศลิปินแห่งชาตนิามว่า ลี&จวนิเซงิ ซึ&ง
ผลงานข องเขาทุกชิ�นเป็นภาพเขียนดว้ยมือที&ใชห้นิทราย 
และสธีรรมชาตทิี&สกัดจากเปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวัตถดุบิในการ
เขยีน ซึ&งภาพเขยีนเหล่านี�นอกจากจะทรงคุณค่าทางศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนที&สวยงาม
คมชดัและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย  

เที)ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านแวะเลือกซื�อ ผลติภณัฑจ์ากเยื)อไมไ้ผ่ ที&ทําดว้ยเทคโนโลยีการผลติที&ทันสมัยของประเทศจีน 

อาท ิยาสฟัีน เสื�อผา้ ฯลฯ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ตลาดใตด้นิ แหล่งรวบรวมสนิคา้นานาชนดิกว่า 200 
รา้น อาท ิรองเทา้ กระเป๋า เสื�อผา้ อาหารพื�นเมอืง ขนมของฝาก อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 
OPTION: ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ูทา่นละ 350 หยวน (สามารถตดิตอ่ไดท้ี&หัวหนา้ทัวร)์  

 ทะเลสาบเป่าเฟิงห ูมรดกโลกทางธรรมชาต ิประกอบดว้ยเขตทะเลสาบและหมูบ่า้นยงิอวัจา้ย รายลอ้มดว้ย
ยอดเขาที&มวีวิทวิทัศนส์วยงาม และยังประกอบดว้ยนํ�าที&ใสมาก นอกจากนี�ยังมหีนิที&รปูรา่งเหมอืนหนา้ผูห้ญงิ 
ซึ&งเป็นสิ&งที&ธรรมชาตสิรา้งขึ�นโดยไมม่กีารตกแตง่เพิ&มเตมิแตอ่ย่างใด รอบ ๆ ทะเลสาบอดุมดว้ยป่าไม ้สัตว์
ป่า นํ�าตกและถํ�าพสิดาร บา้นเกดิเฮง่เจยีของหนังเรื&องไซอิaวก็ถ่ายทําที&นํ�าตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหู
แหง่นี� 

คํ)า �บรกิารอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูท่ ี)พกั Xi Lai Dun  Hotel  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที)ส ี): ภเูขาเทยีนเหมนิซาน-ถํ �าประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลื)อน+รถอทุยาน) 
 ระเบยีงกระจก(รวมผา้หุม้รองเทา้)-สนามบนิจางเจยีเจี�ย-กรงุเทพฯ 
                                                                                                  �อาหารเชา้,เที)ยง,เย็น                     

  เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
                    นําทา่นแวะ รา้นเครื)องเงนิ เลอืกซื�อผลติภัณฑท์ี&ผลติดว้ยเครื&องเงนิ อาทเิครื&องประดับ และเครื&องใชภ้ายใน

ครัวเรอืน        
เที)ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                      

ท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน อยู่สงูจากระดับนํ�าทะเล 1,518.6 เมตร นําท่านน ั)งกระเชา้+บนัได
เลื)อน ขึ�นสู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึ&งมคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัส
ความแปลกใหม่ของการท่องเที&ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดูกาล 
ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา นําท่านเดนิพสิจูน์วัดใจ ความ
หวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงูกว่าระดับนํ�าทะเล 
1.4 กโิลเมตร จากน ั�นนําทา่นชมความงามของ ถํ �าเทยีนเหมนิซาน หรอื ถํ �าประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 
ภูเขาที)สวยที)สุดของประเทศจนี  สาเหตุที&เรยีกว่าเทียนเหมนิซานเพราะว่าภูเขาเกดิระเบดิขึ�นเองโดย
ธรรมชาตจินกลายเป็นถํ�าประตูนี�มคีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื&อท่าน
มาถงึถํ�าประตสูวรรคท์า่นจะไดล้งบันได 999 ขั �น ถา่ยรปูชมความงามซึ&งเคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครื&องบนิเล็ก
ลอดผ่านชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานที&ที&น่าสนใจ  จากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึ&  ง สมควรแกเ่วลา
นําทา่น  ลงจากเขา เปลี)ยนขึ�นรถทอ้งถิ)น ผา่นชมเสน้ทางที&มคีวามคดโคง้ 99 โคง้ 
*หมายเหตุ:การนั&งกระเช ้าํขึ�น-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบํารุง ทํางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิU
พานั&งรถอทุยาน+บนัไดเลื&อนขึ�นไปบนถํ�าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บนัไดลื&อนของอทุยานไมส่ามารถขึ�นไปที&



  

 

 

 

ถํ�าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิUไมค่นืเงนิ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศและความปลอดภัย
ของนักทอ่งเที&ยวเป็นหลัก โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคัญ โดยที&ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ)า �บรกิารอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิจางเจี�ย  

22.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern เที)ยวบนิที) CZ605 
00.30+1 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

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

 
สิ)งที)ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื&องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที&ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเที&ยวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที&ยวทั&วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึ&งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ
นักทอ่งเที&ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที&ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ)ม รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิ&น
จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซื�อสนิคา้ ซึ&งเป็นความเต็มใจของผูซ้ื�อใน
สนิคา้นั�นๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดังนั�น บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคณุภาพ
ของสนิคา้ที&ไมไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครั �ง 
 
-  ลูกคา้ท่านใดที&อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตัaวภายในประเทศ (หรอืเครื&องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที&
เจา้หนา้ที&กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื&องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที&ขายเป็นหลัก 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี)ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื)องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื)อเดนิทางมา
ที)สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที)ยวบนิ การยกเลกิเที)ยวบนิ มกีารยุบเที)ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี)ยนแปลง 
เนื)องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง 
เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทาํวซีา่แบบกรุป๊*ไมร่วมคา่วซีา่ *) 
1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ตํ&ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่าง
นอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ
ทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ที)มรีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 



  

 

 

 

ไม่ดํา ไม่เบลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail เมื)อท่านตกลงทําการจอง 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทั �งสิ�น ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ที&ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก
ประเทศของทา่นได)้ 
2. พาสปอรต์เล่มจรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลูกคา้ถอืไปที)
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ที)สง่ชื)อใหเ้ราทาํวซีา่เทา่น ั�น!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

สําคัญมาก: กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 
กรณีที&ทา่นลมืนําหนังสอืเดนิทางมา หรอื นําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทาํวซีา่แบบเดี)ยว ชําระเพิ)ม 2,200 บาท)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่&ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติjกเกอร ์หรอืรปูพริ�นซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น ) 
4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี&ยนชื&อ-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารที&ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื&องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที&สถานทตูจนี 



  

 

 

 

 
 

**ออกเดนิทางข ั�นตํ)า  15 ทา่น หากเดนิทางตํ)ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที)ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ)มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี)ยนราคาเพิ)ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที)เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัaวเครื&องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – จางเจยีเจี�ย(DYG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมที&พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ&าตามที&ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามที&ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจํ้านวน1ใบตอ่ทา่น นํ�าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามที&สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื&อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที&บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที&มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที&นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื&องดื&มที&สั&งเพิ&ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
3.คา่วซีา่ทอ่งเที)ยวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท สําหรบัผูท้ ี)ถอืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มคณะเทา่นั�น) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที&หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที&ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ)ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ื)อนไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที)เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มดัจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื&องจากเป็นราคาโปรโมชั&นตัaวเครื&องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที&ที&ระบบุนหนา้ตัaวเทา่นั�น 
เมื&อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิUในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื&อออกตัaวไปแลว้ในกรณีที&ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตัaวเครื&องบนิไมส่ามารถนํามาเลื&อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื&อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื&อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื&อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqท ี)จะเลื)อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที)มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิUการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ&ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเปลี&ยนเที&ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื&องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ&งของผิดกฎหมาย ซึ&งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที&ยวสามารถสลับปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ&งของสูญหาย อันเนื&องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที&ยวเอง  



  

 

 

 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที&ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ&ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที&พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ&งอาจจะปรับเปลี&ยนตามที&ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื&องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที&เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี& / ปลอด
บุหรี&ได ้โดยอาจจะขอเปลี&ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี&เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ&มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื&องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที&ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที&ยว อนัเนื&องมาจากการกระทําที&สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื&น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื&มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ที&บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที&ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที&ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื&อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื&อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั&วไป และควรศกึษาเงื&อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื&อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื&อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที&ไดร้ะบไุวทั้ �งหมด 
 
 
 
 

 

 

 


