
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Code: CZ72 ทวัรจ์างเจยีเจีย้ เมอืงโบราณฟ่งหวง บนิตรง 4 วนั 3 คนื 
เมอืงโบราณฟ่งหวง ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง 
แกรนดแ์คนยอน สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก  

ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ”ถ า้ประตสูวรรค”์ 
เมนูพเิศษ: สกุีเ้ห็ด +ป้ิงยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารหหูนาน 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ฟ่งหวง1คนื,จางเจยีเจีย้2คนื 
บนิตรงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

25-28 พ.ย.61 14,888  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 15 

29 พ.ย.-2 ธ.ค.61 14,888 4,500 15 

6-9 ธ.ค.61 15,888 4,500 15 

13-16 ธ.ค.61 15,888 4,500 15 

16-19 ธ.ค.61 15,888 4,500 15 

20-23 ธ.ค.61 15,888 4,500 15 

23-26 ธ.ค.61 15,888 4,500 15 

ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ 1,500 บาท 



     

วนัแรก: สนามบนิสวุรรณภมู ิ- จางเจยีเจ ีย้ -เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง                 
 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

03.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู เคาเตอรเ์ช็คอนิสาย

การบนิ China Southern (รับเอกสารตา่งๆพรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้ง

ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

06.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่จางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ606 

10.35 น. ถงึ เมอืงจางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ในปี  ค.ศ. 1992 ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองให ้

เรยีบรอ้ย  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่

งหวง (เมืองหงส์) (ใช ร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) เมืองที่ข ึน้อยู่กับเขตปกครองตนเอง

ของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑล

หหูนาน ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัวลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น 

ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาตดิต่อกันเป็น

แนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวัตถทางดา้นวัฒนธรรม

อันล ้าค่าทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ย

แหง่มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย น าทา่น ลอ่งเรอื

ตามล าน ้าถวัเจียง ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า

สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาตใิหท้่านไดส้ัมผัส

พรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึจุดเดน่ของฟ่งหวง 

คอื บา้นทีย่กพืน้สูงเรยีงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามฃ  

ชม สะพานสายรุง้ หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม ้

โบราณทีม่หีลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ี่สรา้งมาหลายรอ้ยปี 

หมายเหตุ:ในกรณีทีไ่มส่ามารถล่องเรอืไดอ้นัเนือ่งมาจากการเปิดปิดฝายทดน ้าท าใหไ้มม่นี ้าเพยีงพอหรอื

ภยัธรรมชาต ิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั GUO BIN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัสอง: เมอืงฟ่งหวง-ภเูขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน) 
                   ระเบยีงกระจก -ถ า้ประตูสวรรค ์                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                     

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่ านเดินทางสู่  ภู เขาเทียนเหมินซาน  อยู่สูงจาก
ระดับน ้ าทะเล 1,518.6 เมตร น าท่านน ัง่กระเช้า+บนัได
เลื่อน  ขึ้นสู่  เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 
กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี ชมความมหัศจรรยห์นา้
ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไม ้
ออกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดูกาล 
ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า 
งามแปลกตา น าท่านเดนิพสิูจน์วัดใจ ความหวาดเสยีวของ 
ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงูกว่าระดับน ้าทะเล 1.4 กโิลเมตร 
จากน ัน้น าทา่นชมความงามของ ถ า้เทยีนเหมนิซาน หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภเูขาทีส่วย
ทีสุ่ดของประเทศจนี  สาเหตุทีเ่รยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่าภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจิน
กลายเป็นถ ้าประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตู
สวรรคท์่านจะไดล้งบันได 999 ขัน้ ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผ่าน
ชอ่งภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจ  จากชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึง่ สมควรแกเ่วลาน าท่าน
ลงจากเขา เปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ ผา่นชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 99 โคง้*หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้ าขึน้-
ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารงุ ท างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิพ์าน่ังรถอทุยาน+บนัไดเลือ่น
ขึน้ไปบนถ ้าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บนัไดลือ่นของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าเทยีนเหมนิซานได ้ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศและความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วเป็น
หลัก โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั RUI LONG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 

วนัสาม: แกรนดแ์คนยอน-สะพานแกว้จางเจยีเจ ีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี  

                                                                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                              

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลกเหนอืแกรนแคนยอน 
สงูเหนอืพืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอืเป็นการท าลายสถติสิะพานแกว้ที่
ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon 
skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต น าท่านเดนิวัดใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กับววิทิวทัศน์ที่

สวยงามเกนิกว่าค าบรรยายใดๆ ใหท้่านเก็บภาพความประทับใจ **หมาย
เหต:ุ หากสะพานแกว้ปิดไมส่ามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ไม่คืนค่าบริการโดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**  

เทีย่ง   บ ริก า ร

อ า ห า ร ก ล า ง ว ั น  ณ 

ภตัตาคาร 

น าท่ า น ผ่ อ น ค ล าย ค ว าม
เมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ 
โ ด ย ก า รแ ช่ เท ้ า ด ้ว ย ย า
สมุนไพรจีน  และนวดผ่อน

คลายที่ ศูนย์ว ิจยัทางการแพทย์แผนโบราณ  ฟัง
เรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี
พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหล่งสนิคา้



     

พืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย ท่าน แวะรา้นชา เพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้
ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัใบชา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั RUI LONG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่ ี:่ พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจ ีย้-ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่
                   สนามบนิจางเจยีเจ ีย้ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจนียกย่องว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจนี ชาวจีนมี
ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิให ้
เกดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่งโชคดอีายยุนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่
เป็นเครือ่งประดับน าโชค เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” ภายในพพิธิภัณฑ์
ไดจั้ดแสดงผลงานที่มคีุณค่าทางศลิปะของศลิปินแห่งชาติ
นามว่า ลี่จวนิเซงิ ซึง่ผลงานข องเขาทุกชิน้เป็นภาพเขยีน
ดว้ยมือที่ใชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิี่สกัดจากเปลือกไม ้
ใบไมเ้ป็นวัตถดุบิในการเขยีน ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีน้อกจากจะ
ทรงคุณค่าทางศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนที่
สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกดว้ย เดินทางสู่ ร้าน
ยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิ
หมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ   

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางชม พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้ สถานทีร่วบรวมประวัตศิาสตรข์องชนเผา่รวมไปถงึวัฒนธรรม
ในยุคสมัยโบราณใหท้่านไดเ้รยีนรูค้วามเป็นมาของพื้นถิน่จางเจียเจี้ยตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบัน (ปิดทุกวัน
จันทร)์ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิจางเจีย้  
21.50 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ605 

00.15+1 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

 

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

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่ับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่
จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 



     

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊ *ไมร่วมคา่วซีา่ *) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปท่าน) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการ

จอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เล่มจรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลูกคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 

กรณีทีท่า่นลมืน าหนังสอืเดนิทางมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว *ไมร่วมคา่วซีา่* ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง )  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  



     

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – จางเจยีเจีย้(DYG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย  

(ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

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

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ



     

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 
 
 


