
 

 

รหัสทัวร ITV1902521  
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน “ถํ้าประตูสวรรค” 4 วัน 3 คืน (CZ) 
เปดประสบการณทาความเสียวเดินชมวิวริมหนาผา “ระเบียงกระจก” 
มรดกโลกวิจิตรตระการตา ถํ้ามังกรเหลือง+ลองเรือ 
เมนูพิเศษ ปم�งยาง, สุกี้เห็ด, อาหารไทย, เปดทอป�ายทอง, หมาลาหูหนาน 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CZ76: ทัวรจางเจียเจี้ย บินตรง 4 วัน 3 คืน 
❄เทียนเหมินซาน ”ถํ้าประตูสวรรค” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน 

 ❄แกรนดแคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก  
 ❄เปดประสบการณทาความเสียวเดินชมวิวริมหนาผา “ระเบียงกระจก” 
 ❄มรดกโลกวิจิตรตระการตา ถํ้ามังกรเหลือง+ลองเรือ  
 ❄พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ���� 
 ❄เมนูพิเศษ: ปم�งยางจางเจียเจ้ีย,สุกี้เห็ด,อาหารไทย,เปดทอป�ายทอง,หมาลาหูหนาน 
 ❄บินตรงจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 ป 

พักเดี่ยว
เพ่ิม ที่นั่ง 

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 
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 มี.ค. 11,888 14,888 3,500 19 
6-9 มี.ค. 11,888 14,888 3,500 19 

13-16 มี.ค. 11,888 14,888 3,500 19 
24-27 มี.ค. 11,888 14,888 3,500 19 



 

 

วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินจางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑจางเจียเจ้ีย              
สะพานแกวจางเจียเจี้ย                      อาหารเที่ยง,เย็น                                                                                                                                                   

01.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู  
 เคาเตอร เช็คอินสายการบิน  China Southern (รับ เอกสารตาง ๆ พรอม

ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการ
บินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

04.40 น. บินลัดฟ�าสู จางเจียเจ้ีย โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ606 
09.05 น. ถึง เมืองจางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลกที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดก

โลกทางธรรมชาติในป ค.ศ. 1992 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองให
เรียบรอย จากน้ันนําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย สถานที่
รวบรวมประวัติศาสตรของชนเผารวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัย
โบราณใหทานไดเรียนรูความเปนมาของพื้นถิ่นจางเจียเจี้ยตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน (ปดทุกวันจันทร)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู สะพานแกวจางเจียเจี้ย สะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือ  
สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กวา 400 เมตร เชื่อมสองหนาผาถือเปนการ
ทําลายสถิติสะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อยางสะพานเหนือแคนยอน
ของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค 718 ฟุต นําทาน
เดินวัดใจกันดวยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศนที่สวยงามเกินกวาคํา
บรรยายใดๆ ใหทานเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหตุ: หากสะพานแกวปดไม
สามารถเขาเที่ยวชมไดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
เขาสูที่พัก Emperor Hotel  (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

วันที่สอง: ถํ้าวังมังกรเหลือง(รวมลองเรือ)-ถนนคนเดินซีปู�เจีย-OPTION:เขาอวตาร     
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                   

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานแวะผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพร
จีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ
ฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับฟงการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 
นําทานสู ถํ้าหวงหลงตง หรือ ถํ้าวังมังกรเหลือง ถํ้าแหง น้ี

มคีวามสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถํ้าแบง ออกเปน 4 ชั้น ภายในถํ้ามีอาง
เก็บน้ํา 1 แหง ลําธารใตดิน 2 สาย บึง 4 บึง หองโถง 13 หอง และ ระเบียงเดินเที่ยว 
90 กวาแหง นําทานลองเรือไปตามธารน้ําใตดิน ชม ถํ้าวังมังกร ชมวังแกวผลึกวังซือ 

หงอคง ชมประตูแหงความสุขประตูอายุยืน ฯลฯ ทานจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินยอน
ที่มีรูปรางแปลกๆ  งดงามตระการตามากมาย  

**หมายเหต:ุ หากน้ําลดเรือไมสามารถทําการลองไดทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาบริการโดยไม ตองแจงใหทราบลวงหนา** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
แวะรานชาเพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑเกี่ยวกับใบชา นําทานเดินทางสู 

ถนนคนเดินซีปู� เจีย แหลงสินคาพื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 
 OPTION: เขาอวตาร ทานละ 680 หยวน (รวมบัตรขึ้น-ลงลิฟทแกวสามารถ
ติดตอไดที่หัวหนาทัวร) 
เขาเทียนจื่อซาน หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม 
หุบเขาอวตาร นําทานขึ้นลงเขาเทียนจื่อซาน 
โดย ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวภายนอกอาคารที่
มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลกเมื่อลิฟทขึ้น
ถึงยอดเขาแลวทานจะไดชมความงามของ



 

 

ทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ ทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน และป�าหินหินยักษ
ในรูปลักษณะตางๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแหงน้ียังเปนที่ถายทําภาพยนตรชื่อดัง
หลายตอหลายเรื่องโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อดังที่คนไทยเรารูจักกันก็คือ คือ 
ภาพยนตรเร่ืองอวตาร (AVATAR) น่ันเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 เขาสูที่พัก Emperor Hotel  (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

วันที่สาม: พิพิธภัณฑภาพหนิทราย -ตลาดใตดิน-OPTION:ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู 
                อาหารเชา,เที่ยง,เย็น       

 เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครองทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมให  เกิดความเจริญก  าวหนา มัง่คั่ง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวน
หยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค  
นําทานเดินทางสู  พิพิธภัณฑภาพหินทราย 
“จวินเซิงฮวาเย่ียน” ภายในพิพิธภัณฑไดจัด
แสดงผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะของศิลปน
แหงชาตินามวา ล่ีจวินเซิง ซึ่งผลงานข องเขาทุกชิ้นเปนภาพเขียนดวยมือที่ใชหินทราย 
และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม ใบไมเปนวัตถุดิบในการเขียน ซ่ึงภาพเขียนเหลาน้ี



 

 

นอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณ
เฉพาะยังเปนภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติ
สมจริงอีกดวย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานแวะเลือกซื้อ ผลิตภัณฑจากเย่ือไมไผ ที่

ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศ
จีน อาทิ ยาสีฟน เสื้อผา ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดใตดิน แหลงรวบรวม
สินคานานาชนิดกวา 200 ราน อาทิ รองเทา กระเป�า เสื้อผา อาหารพื้นเมือง ขนม
ของฝาก อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
OPTION: ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู ทานละ 350 หยวน (สามารถติดตอไดที่
หัวหนาทัวร)  

 ทะเลสาบเป�าเฟงหู มรดกโลกทางธรรมชาติ ประกอบดวยเขตทะเลสาบและหมูบาน
ยิงอัวจาย รายลอมดวยยอดเขาที่มีวิวทิวทัศนสวยงาม และยังประกอบดวยน้ําที่ใส
มาก นอกจากน้ียังมีหินที่รูปรางเหมือนหนาผูหญิง ซ่ึงเปนสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นโดยไม
มีการตกแตงเพิ่มเติมแตอยางใด รอบ ๆ ทะเลสาบอุดมดวยป�าไม สัตวป�า น้ําตกและ
ถํ้าพิสดาร บานเกิดเฮงเจียของหนังเรื่องไซอ๋ิวก็ถายทําที่น้ําตกฉีเฟงของทะเลสาบเป�า
เฟงหูแหงน้ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
เขาสูที่พัก Xi Lai Dun  Hotel  (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

วันที่สี่: ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถํ้าประตูสวรรค(กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
 ระเบียงกระจก(รวมผาหุมรองเทา)-สนามบินจางเจียเจ้ีย-กรุงเทพฯ 
                อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                   

  เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
                    นําทานแวะ รานเครื่องเงิน เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตดวยเครื่องเงิน อาทิ

เครื่องประดับ และเครื่องใชภายในครัวเรือน        
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                      

ทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร นําทาน
นั่งกระเชา+บันไดเลื่อน ขึ้นสู เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ชม



 

 

ความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไม
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงาม
ของภูเขา ภูผา นับรอยยอดสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา นําทานเดินพิสูจนวัดใจ ความ
หวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผาหุมรองเทา) มีความยาวประมาณ 60 เมตร 
สูงกวาระดับน้ําทะเล 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนําทานชมความงามของ ถํ้าเทียนเหมิน
ซาน หรือ ถํ้าประตูสวรรค เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน  สาเหตุที่
เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวาภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า
ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทาน
มาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดลงบันได 999 ขั้น ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาว
รัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปนสถานที่ที่นาสนใจ  
จากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึ  ง สมควรแกเวลานําทาน  ลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถ
ทองถิ่น ผานชมเสนทางท่ีมีความคดโคง 99 โคง 
*หมายเหตุ:การน่ังกระเชําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทํางบ
ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พาน่ังรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน หากรถ+
บันไดลื่อนของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าเทียนเหมินซานได ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเปน
หลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา*  
 
 
 
 

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินจางเจี้ย  

22.10 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ605 
00.30+1 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

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



 

 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 
3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป*ไมรวมคา
วีซา *) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต *ตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวัน
เดินทางไป-กลับ ตองมีหนาวาง  อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* โดยทาน
ถายรูป หรือ สแกนหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน 
ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  สงมาทาง E-mail เม่ือ
ทานตกลงทําการจอง (หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  
เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
2. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือใหเรา
ทําวีซาเทานั้น!!  

ตัวอยางหนาพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ 
กรณีที่ทานลืมนําหนังสือเดินทางมา หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว ชําระเพ่ิม 2,200 
บาท)  
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลบั 
มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน    
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    
3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและ
ฟูจิ เทาน้ัน ) 
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดนิทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 



 

 

**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบนิ 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – จางเจียเจี้ย(DYG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย (ตองเดินทางไปและ
กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 



 

 

5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวนัเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงนิคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง
ตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณี
ใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน
ตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบหุร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมด 


