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วันแรก  :    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)จางเจียเจ้ีย-เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน)-ถ้้าประตูสวรรค์-ทางเดินกระจก 
วันท่ีสอง :   ภูเขาเทียนจ่ือซาน โดยลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า)- สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานหน่ึงใต้หล้า-ลงกระเช้า - ร้านผ้าไหม 
วันท่ีสาม :   จางเจียเจ้ีย – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑภ์าพวาดเขียนทราย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน 

- สะพานแก้วยาวท่ีสุดในโลก – กรุงเทพฯ   

เมนูอาหาร สุกีเ้ห็ด / ป้ิงย่างหมูเกาหล ี/ อาหารสมุนไพร / เป็ดปักกิง่ 
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วันแรก : กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิจางเจยีเจีย้-เทยีนเหมนิซาน(รวมกระเชา้+รถอทุยาน)-ถ้า้ประตูสวรรค์-ทางเดนิกระจก 
03.30 น. 
 
  
 
06.25 น. 
 
10.35 น. 
 
เทีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 10  เคาน์เตอร์ U  สายการบนิ  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)  
สังเกตป้ายรับลูกค้า เพื่อท้าการรับเอกสารจากเจ้าหน้าท่ี เช็คอินรับตั๋วเดินทาง (เคานเ์ตอร์เช็คอินเตอร์ปิดก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง 
หากผู้เดินทางมาถึงช้า ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น) 
บินลัดฟ้าสู่แดนมังกร สนามบินนานาชาติเหอหัว ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี CZ606   ** เวลาท่ีเมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ช่ัวโมง 
** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องขณะเดินทาง (มื้อที่ 1) 
ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตเิดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิหอหัว ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย  
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บริการทา่นด้วย เมนสูุกีเ้หด็ ( มือ้ที่ 2 )  

 
น้าทุกท่านนั่งกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก  การจัดระบบการขนส่งนักท่องเท่ียวด้วยระบบเคเบิ้ลคาร์ ซ่ึงมีความยาวมากท่ีสุดใน
โลกประมาณ 7,455 เมตร ท้าให้นักท่องเท่ียวได้ห้อยต่องแต่งอยู่บนความสูงระดับน้ัน โดยใช้เวลาน่ังประมาณ 40 นาที 1 กระเช้า
น่ังได้ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งน้ีจัดได้ว่าเป็นกระเช้าท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงาม
ของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา เมื่อทุกท่านได้ลงจากกระเช้าแล้ว ก็จะน้าทุกท่าน เดินลัดเลาะขอบหน้าผา 
ซ่ึงก็เป็นจุดหน่ึงท่ีนักท่องเที่ยวผู้กล้าไม่ควรพลาด ทางการได้จัดท้าทางเดินเลาะขอบผาเพื่อให้นักท่องเท่ียวสัมผัสความหวาดเสียวของ 
ระเบียงแก้ว ไว้ด้วย ซ่ึงเป็นทางเดินแบบกระจกใสท่ีมีระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลถึง 1,433 เมตร  ให้ทุกท่านได้เดินทางสูด
อากาศบริสุทธิ์ แหล่งโอโซนท่ีส้าคัญของโลกสู่ เทียนเหมินซาน หรือเรียกขานกันว่า “ประตูสวรรค์” (The Heaven’s Gate of 
Tianmen Shan)  ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกตามลักษณะคือ โพรงหินธรรมชาติท่ีอยู่สูงบนภูเขาขนาดใหญ่ มีความสูงของช่องถึง 131.5 
เมตร กว้าง 57 เมตร เมื่อมองจากด้านล่างดูคล้ายประตูขนาดใหญ่ท่ีเปิดทางเข้าสู่เบื้องบน โดยเฉพาะท่ีแสงอาทิตย์รอดผ่านโพรงหิน 
ซ่ึงดูตระกาตาให้ความรู้สึกว่า ประตูจากสวรรค์ก้าลังเปิดต้อนรับทุกท่าน และน้าท่านเดินทางลงโดยบันไดเลื่อน หรือหาท่านไหน
ต้องการพิชิต บันไดลงจากประตูสวรรค์จ้านวน 999 ข้ัน ก็สามารถเดินลงได้เช่นกัน 
จากน้ัน จะน้าท่านได้สัมผัสอีกหน่ึงในความน่าท่ึง โดยน้าท่านเดินทางลงจากอุทยาน โดยเส้นทาง ถนน99โค้ง    ท่ีนอกจากจะเล็ก
แคบแล้ว ยังทอดตัวลดเลี้ยวเค้ียวโค้ง ปานประหน่ึงคล้ายงูยักษ์ก้าลังเลื้อยยักย้ายส่ายไปมา คดเค้ียวตามแนวเส้นของภูเขาเป็น
ระเบียบช้ัน สวยงาม จนท้าให้ถนนสายน้ีได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในถนนท่ีน่าหวาดเสียวท่ีสุดในโลก หากมองจากมุมสูงจะเห็นเส้นถนน เพิ่ม
ความรู้สึกตื่นเต้น ฝีมือมนุษย์พาดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ระทึกตลอดระหว่างลงไปยังอุทยาน  (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
(**หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางสู่เทียนเหมินซาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ข้ึนบันได
เลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีจะไม่ต้องรอคิวนานเน่ืองจากมีนักท่องเที่ยวจ้านวนมาก หรือหากบันไดเลื่อนประกาศ
ปิด การเท่ียวต้องเป็นข้ึน+ลงกระเช้า ท้ังน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง // และในส่วนการน่ังรถ
ของอุทยานข้ึนไปบนถ้้าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ้้าประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัด
โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศ
จากทางอุทยานเป็นส้าคัญ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**) 
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ค่้า 
 

 
บริการอาหารค่า้ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูปิง้ยา่งสไตลเ์กาหลี ( มือ้ที่ 3 ) 

 
น้าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  Jinhua hotel ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่     

 
วันที่ 2 : ภเูขาเทยีนจือ่ซาน โดยลฟิทแ์ก้ว(ภเูขาฮาเลลยูา่)- สวนจอมพลเฮอ่หลง-สะพานหนึง่ใตห้ลา้-ลงกระเชา้ - รา้นผา้ไหม 
เช้า 
 
 
 
 
 
เทีย่ง 
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที่ 4) 
จากน้ันน้าท่าน ขึ้นลิฟท์แก้ว สู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน(ข้ึนลิฟท์แก้ว ลงโดยกระเช้า) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจ่ือซานมีเน้ือท่ี 65 ตาราง
กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร จากระดับน้้าทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจ่ือซานเต็ม
ไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีล้าห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ น้าท่านสู่จุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า น้าชม 
ภูเขาฮาเลลูย่า(เป็นช่ือเรียกฉากหน่ึงในเร่ืองอวตาร) บริเวณน้ีเป็นทิวทัศน์ท่ีถูกจ้าลองแบบไปใช้ในเร่ืองอวตาร ท่ีท้าเป็นภู เขาลอยฟ้า 
ให้ท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่5 ) 
จากน้ันชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งน้ีได้รับการจัดตั้งข้ึนเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่ง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซ่ึงเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นก้าเนิดอยู่ในบริเวณน้ี ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอด
เขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่ กัน(ยอดเขาหยี้ปี่ เฟิง) เขาจักรพรรดิ์ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ..
ทัศนียภาพบนเขาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ในเวลาท่ีท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล จากน้ันชม เทียนเซีย่ตีอ้ีเ้ฉยีว 
(สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ท่ีสวยงามเป็นท่ีถ่ายท้าภาพยนตร์หลายเรื่อง 
น้าท่านเดินทางสู่ ร้านผา้ไหม ให้ท่านได้เลือกชมสินซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตด้วยผ้าไหมแท้ข้ึนช่ือของจีน 
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ค่้า 
 

 
บริการอาหารค่า้ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเปด็ปกักิง่ ( มือ้ที ่6 )  

 
หลังอาหาร หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือ กิจกรรมเสริม มีให้เลือก 2 รายการ ดังนี้ 
Option 1 ชมโชว์จ้ิงจอกขาว   ราคาท่านละ 400-450 หยวน   
Option 2 ชมทะเลสาบเป๋าเฟิงหู(รวมล่องเรือ)  ราคาท่านละ 350-400 หยวน   
Option 3 โชว์อลังการ เหม่ยลี่เซียงซี  หรือโชว์เสน่ห์แห่งหูหนานตะวันตกราคาท่านละ 350-400 หยวน  
** หากท่านสนใจเลือกซ้ือ ออฟช่ัน กรุณาติดต่อจองท่ีไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ 
น้าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  Jinhua hotel ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่     

 
 

วันที่ 3 : จางเจียเจีย้ – ร้านหยก - ร้านผลติภณัฑย์างพารา - พิพิธภณัฑภ์าพวาดเขยีนทราย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - 
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – กรุงเทพฯ 
เช้า 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที่ 7 )  
น้าท่านชมของข้ึนช่ือเมืองจีน ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน้าโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝาก  
จากน้ันน้าท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา”   น้าท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วย

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้น้าผลิตภัณฑ์ยางพารามาท้าเป็นเคร่ืองนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว   
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เทีย่ง 
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่้า 
 
 
 
 

 
 
 
20.00 น. 
22.10 น. 
00.30+1 น. 

    
น้าทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑภ์าพวาดเขียนทราย "จวินเซงิฮว่าเยยีน" เมืองจางเจียเจ้ีย หรือท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเมด็ทราย  
ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นท่ีรวบรวมและจัดแสดงผลงานท่ีมีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม "หลี่จวินเซิง" ซ่ึงผลงานของเขาทุก
ช้ินเป็นภาพเขียนด้วยมือท่ีใช้หินทรายและสีธรรมชาติท่ีสกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่าน้ีนอกจากจะ
ทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์
ข้ึนมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นท่ีเลื่องลือไปท่ัวโลก น้าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย สถานท่ีช้อปปิ้งของ
นักท่องเที่ยวท่ีมาจางเจียเจ้ียและเป็นสถานท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นท่ีให้มีงานท้ากัน 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บริการทา่นเมนอูาหารสมุนไพร ( มือ้ที่ 8 ) 
จากน้ันน้าท่านแวะ ร้านนวดฝา่เทา้ ให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเหน่ือยล้ากับการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ 
ชมการสาธิต การนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ   
จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจียเจี้ย ท่ีสุดในโลกกับสะพานแก้วข้ามเขาแห่งน้ี ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเทีย่วแห่งใหม่
ล่าสุดในจางเจียเจี้ย ท่ีมีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบช่ือ
ดังจากอิสราเอล  น้าท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจยีเจี้ย เหนือแคนยอน ซ่ึงสะพานแก้วแห่งน้ีท้าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมสอง
หน้าผาเข้าด้วยกัน  
(** ขอสงวนสทิธใินการใหบ้รกิาร หากสะพานแก้วยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรือไมส่ามารถเข้าไปเทีย่วชมได ้ ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้นให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**) 
บริการอาหารค่า้ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเปด็ปกักิง่ ( มือ้ที ่9 ) 

 
น้าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบนินานาชาตเิหอหัว จางเจยีเจี้ย  
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ605)  
 คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที่ 10 ) 

 
 

หากทา่นตอ้งการซือ้อฟชั่นกบัทางทัวร์ สามารถสอบถามไกด์ ณ วนัเดินทาง 
Option 1 ชมโชว์อลังการ “นางพญาจิ้งจอกขาว” : THE LOVE STORY OF A WOODMAN AND A FAIRY FOX 
ที่เมืองจางเจยีเจี้ยนอกจากจะมภีมูิทศันท์างธรรมชาตอินัสวยงามนา่ตืน่ตาตืน่ใจแลว้ เมืองนี้มโีชวส์ดุอลงักาแสง สี เสียง ที่ขึ้นชื่อติด 1 ใน 4 ของจีนเลย
ทีเดียว  นั่นก็คือ โชว์“นางพญาจิง้จอกขาว”  ที่ก้ากับการแสดงโดย “จางอีโ้หมว” ยอดผูก้า้กบัที่มชีือ่เสียงระดับโลกชาวจีน  ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ก้ากับที่
ลงทุนเนรมติฉากการถา่ยทา้ทีอ่ลงักาลงานสรา้ง   กล้าใชเ้งนิลงทนุชนิดทีท่ีไ่ม่มผีูก้้ากบัคนใดในจนีกลา้ท้า... ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 
500 ชีวิตโลดแลน่อยูบ่นเวทีกลางแจง้แบบอลังการตระการตา มีฉากหลงัเปน็ภเูขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของ
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นางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรงึดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุม่ตดัฟืนทีฝ่า่ฟันอปุสรรค์ตอ่สู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่
และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี ราคาท่านละ 400-450 หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์) 
Option 2 ทะเลสาบเปา่เฟงิห ู มรดกโลกทางธรรมชาต ิตั้งอยูใ่จกลางเขตทอ่งเทีย่วอูห่ลงิหยวนของเมอืงจางเจียเจี้ย ห่างจากภูเขาเทียนจื่อซาน 
8 กิโลเมตร ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู เป็นทะเลสาบบนช่องเข้าสูง เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักน้้า ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูถูกรายล้อมด้วยยอดเขามีวิวทิวทัศน์
สวยงามให้ท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา ระหว่างทางก็จะพบแพและคนใส่ชุดพื้นเมืองคอยต้อนรับ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลังจาก
ล่องเรือเสร็จก็ต้องเดินลงจากเขา ระหว่างทางก็จะพบกับน้้าตกเป่าเฟิ่งหูที่ไหลลงมาจากตัวทะเลสาบ ทะเลสาบอุดมด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า น้้าตกและถ้้า
พิสดาร บ้านเกิดเฮง่เจียของหนังเรือ่งไซอิว๋กถ็า่ยทา้ที่น้า้ตกฉเีฟงิของทะเลสาบเปา่เฟงิหแูหง่นี้ ราคาท่านละ 350-400 หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือ
หัวหน้าทัวร์) 
Option 3 โชว์อลงัการ เหม่ยลีเ่ซยีงซ ี หรือโชวเ์สน่ห์แห่งหูหนานตะวันตก การแสดงที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่เป็นห้าสุดยอดด้านการแสดงในอุทยานจา ง
เจียเจี้ย (สุดยอดด้านการแสดง สุดยอดด้านฉากประกอบการแสดง สุดยอดด้านการจัดแสง สุดยอดด้านดนตรีประกอบการแสดง สุดยอดด้า นทีม
นักแสดง) ราคาท่านละ 350-400  หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์) 
 

เพือ่สทิธแิละประโยชนข์องทา่นเอง กรณุาอา่นขอ้ตกลงและเงื่อนไขก่อนทา้การจอง 
ถา้ทา่นทา้การจองใดๆ กบับรษิัทแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขทั้งหมด   

 

** ผูเ้ดนิทางที่มอีายตุัง้แต ่2 – 20 ป ีคดิเปน็ราคาเดก็ ** 

ทารก คดิเฉพาะคา่ธรรมเนยีมจากสายการบนิ คนละ 8,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนยีมของสายการบนิ ณ วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2561 
หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง เช่น บัวหิมะ , ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก, 

ยางพารา, ร้านจิวเวลร่ี กังหัน ซ่ึงจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่ า ทุกร้าน

จ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง หากท่านต้องการซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัทและ

ไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จากท่านเป็นจ้านวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้าน 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของภาษีน้้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเน่ืองมาจากค่าภาษี

น้้ามันท่ีเพิ่มข้ึนตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่าน้ันกรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าท่ี 

4.  ณ สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ้าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ังสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

กา้หนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร      

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเดก็  2-20 
ป ี

ราคากรุป๊เหมา 
พกัเดี่ยวจา่ย

เพิม่ 
กรุป๊ไซด ์

Promotion 

5-7 มกราคม 2563 BKK-DYG CZ606 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 22.05-00.30+1 10,999 13,999 13,999 3,500 20 

19-21 มกราคม 2563 BKK-DYG CZ606 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 22.05-00.30+1 9,999 12,999 12,999 3,500 20 

9-11 กุมภาพันธ์ 2563 
BKK-DYG CZ606 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 22.05-00.30+1 10,999 13,999 13,999 3,500 20 

23-25 กุมภาพันธ ์2563 BKK-DYG CZ606 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 22.05-00.30+1 10,999 13,999 13,999 3,500 20 
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29-31 มีนาคม 2563 BKK-DYG CZ606 06.25-10.35 

DYG-BKK CZ605 22.05-00.30+1 10,999 13,999 13,999 3,500 20 

 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ( อุณหภูมิ ต่้ากว่า 24 องศา ภายในโรงแรมจ้าไม่มีการเปิดแอร์ ) 

** กรุณาระบุลักษณะห้องท่ีคุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท 

ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด / ปิ้งย่างหมูเกาหลี / อาหารสมุนไพร / เป็ดปักกิ่ง   

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน !! (โดยช้าระพร้อมเงินมัดจ้าคร้ังแรก)   

-  เอกสารส้าหรับวีซ่าแบบหมู่คณะ ส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ใช้ส้าเนา หน้าพาสปอร์ตแบบ

เต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจนพื้นหลังสีขาว  สแกนได้หรือถ่ายรูปเองได้ และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า

อย่างน้อย   10 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการท้าวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท้าวีซ่ากรุ๊ป 

1,500 บาท ตามโปรแกรม เน่ืองจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป) 

 

 วีซ่าเดี่ยว ในกรณีท่ีทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,800 บาท ( การยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ

ส่วนต่างค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม   300บาท/ท่าน หากมีการช้าระค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว) การยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป สาเหตุอาจเกิดด้วยหลายปัจจัยจากทางการ

จีนสั่งประกาศ อันเน่ืองมาจากมีการประชุม หรือเหตุใดใดก็ตาม  ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกติ 7 วันท้าการ  กรณีลูกค้ามีเหตุสุดวิสัย ไม่

สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาท่ีก้าหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าด้าเนินการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มตามจริง)  

 วีซ่าเดี่ยวส้าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท้าเองท่ีสถานฑูตจีน 

 ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ  1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก และภายในโรงแรมท่ีจางเจีย

เจ้ียจะไม่มีบริการอุปกรณ์ส่วนตัวภายในห้องน้้า เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ) 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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ในกรณทีีต่อ้งยื่นวีซา่เดีย่ว  ... เอกสารทีใ่ชย้ืน่วีซา่จีนมดีงันี้ 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมส้าเนา 1 ชุด 
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว (48 มม. X 33 มม.)  เสื้อ

สุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เคร่ืองประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เคร่ืองแบบ
ถ่ายรูป เช่น เคร่ืองแบบทหาร ต้ารวจ ข้าราชการ เป็นต้น 

3.   เด็กต่้ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส้าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนช่ือภาษาอังกฤษต่อท้ายช่ือ พ่อ, แม,่ ลูก 
3.2 ส้าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 
3.3 ส้าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 
3.4 ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี)  

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
-ส้าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 
-กรณีพ่อและแม่ มีการเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ช่ือ นามสกุล ไม่ตรงในใบเกิด) ให้แนบใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ของพ่อเละแม่ เพิ่มเติม 
-หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหน่ึง ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่าน้ัน 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่าน้ัน 
 

3. การช้าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส้าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ์ในการช้าระเงินเต็มจ้านวน 3 วันหลังท้าการจอง  
3.2 ส้าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ช้าระมัดจ้า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนท่ีเหลือ 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ้า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส้าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

 4.2 ส้าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันข้ึนไป สามารถท้าเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายท้ังหมดได้   

    4.3 ส้าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจ้าท้ังหมด 

    4.4 ส้าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

    4.5 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือค่า

มัดจ้าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 5.1 คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 5.2 คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 

 5.3 คณะจองไม่ถึงจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

5.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ข อ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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6. เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

6.1 ทัวร์น้ีส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากผู้เดินทาง มีการกระท้าท่ีวัตถุประสงค์ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระท้าท่ี

นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางซ่ึงเป็นผู้ใหญ่จ้านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเป็นวันเดินทางอื่นหากมีจ้านวนไม่ครบตามจ้านวนท่ีระบุ  ( ส้าหรับทัวร์เส้นทางน้ี “ผู้ใหญ่”  คือบุคคลท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ณ วันเดินทาง )   

6.3 ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศท่ีมี วีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช้าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก้าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ี

จะให้บริการต่อไป 

6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค้าน้าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท  

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น การยกเลิก
เท่ียวบินอันเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การก่อการร้าย ภัยสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการ
ทัวร์รวมท้ังไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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7. ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตทีถ่กูต้องสา้หรบัสง่จองทวัร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


