
#15261 ทัวรจีน จางเจียเจ้ีย 4 วัน 3 คืน เขาเทียนเหมินซาน
สะพานแกวจางเจียเจ้ีย บิน VZ
ทัวรจีน จางเจียเจ้ีย ถํ้าประตูสวรรค ระเบียงแกว อุทยานจางเจียเจ้ีย สะพานใต
หลาอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮอหลง ลองเรือแมนํ้าชวนจ่ือเหอ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฉางเตอ   
Tang’s
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 จางเจียเจี้ย - น่ังกระเชาข้ึน+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน - เขาเทียนเหมินซาน - สะพาน
กระจกเทียนเหมินซาน - ถ้ําประตูสวรรคเทียนเหมินซาน   

Ruilong
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 อุทยานจางเจียเจี้ย - ลิฟทแกวไปหลง - สะพานหน่ึงในใตหลา (เทียนเส้ียต้ีอีเฉียว) - สวน
สาธารณะจอมพลเฮอหลง - สะพานแกวจางเจียเจี้ย   

Ruilong
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ฉางเตอ - ลองเรือแมน้ําชวนจื่อเหอ - ถนนคนเดินฉางเตอ - ทาอากาศยานฉางเตอ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
฿25,900 
฿23,900

฿25,900 
฿23,900

฿25,900 
฿23,900

฿3,500

26 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿3,500

2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฉางเตอ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 จางเจียเจี้ย - น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน - เขา
เทียนเหมินซาน - สะพานกระจกเทียนเหมินซาน - ถ้ําประตูสวรรค
เทียนเหมินซาน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

14.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร N สายการบิน VIETJET
AIR โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

16.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางเตอเถาหัวหยวน เมืองฉางเตอ โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี
VZ3600

ค่ํา

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินฉางเตอเถาหัวหยวน ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นแหลง
ถลุงเหมืองแรท่ีสําคัญ และมีผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีชื่อของประเทศจีน หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

ท่ีพัก Tang’s Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฉางเตอ คํ่า

 Tang’s Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองฉางเตอ เมืองๆ หน่ึงในมณฑลหูหนานของประเทศจีน
ตั้งอยูหางไปทางใตของเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจ้ีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และ ไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็น
ประวัติแรกของจางเจียเจ้ีย

ใหทาน น่ังกระเชาขึ้น สู เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นก
ระเชาท่ีทันสมัยท่ีสุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟา สัมผัสความแปลกใหมของการทองเท่ียว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน
หลากหลายพันธุ ดอกไมปาตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟา งามแปลกตา อิสระ
ใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา

จากนั้นนําทานชม ระเบียงแกว ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูท่ี 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวาง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทาทายนักทองเท่ียวท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศนอัน
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลด
ความสกปรก งายตอการทําความสะอาด

จากนั้นนําทานชม ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ี
เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถํ้า ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง
57 เมตร ความลึก 60 เมตร

เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียได
ขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเป็นสถานท่ีท่ีนาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง

สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้าประตูสวรรค
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเล่ือน + ลงกระเชา เพ่ือความสะดวก

รวดเร็วในการทองเท่ียวแกลูกคา ท่ีจะไดไมตองรอคิวนาน

2. กรณีกระเชาปิดปรับปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นน่ังรถอุทยานขึ้นและลง

3. กรณีหากบันไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด มีหิมะเกาะพ้ืนถนน ทําใหรถ
อุทยานไมสามารถเปิดใหบริการได ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคา ตองเปล่ียนเป็นขึ้น+ลงกระเชาแทน ท้ังน้ีทางบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง //และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค หากรถของ
อุทยานไมสามารถขึ้นไปท่ีถํ้าประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ขอสงวนสิทธิยึ์ดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยท่ีไม
แจงใหทราบลวงหนา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ทานสามารถเลือกซ้ือ Option เสริมท่ีนาสนใจได

โชวเชียนกูฉิง เป็นโชวใหมในเมืองจางเจียเจ้ียท่ีเพ่ิงเปิดใหชมมาไมนาน (เมื่อวันท่ี 28 มิถุยายน 2562 ท่ีผานมา) ภายใน
สวนแหงน้ีเต็มไปดวยการแสดงมากมาย สองขางทางทานจะไดสัมผัสถึงความอลังการและสีสันท่ีเต็มไปดวยความสนุก จากนั้น
ทานจะไดเขาชมโชวเชียนกูฉิง โชวท่ีแสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจ้ีย ซ่ึงสวยงามและอลังการไมแพโชวอ่ืนเลย
ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชวน้ีวา ครั้งนึงในชีวิตตองไดชม

ลองเรือทะเลสาบเปาเฟิงหู ทะเลสาบท่ีตั้งอยูบนชองเขาสูง รายลอมดวยยอดขุนเขาและพรรณไมนานาชนิด ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามยามเชาท่ีเต็มไปดวยสายหมอกท่ีตัดกับสายน้ําท่ีใสสะอาดในทะเลสาบ

ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดท่ีเจาหนาท่ีและชําระเงินกับไกดทองถิ่น

พักท่ี Ruilong Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้าประตูสวรรค

1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเล่ือน + ลงกระเชา เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการทองเท่ียวแกลูกคา ท่ีจะไดไมตองรอคิวนาน

2. กรณีกระเชาปิดปรับปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นน่ังรถอุทยานขึ้นและลง

่ ่ ่ ้

จางเจียเจ้ีย
เป็นเขตยานชุนชมเมืองในพ้ืนท่ีจางเจียเจ้ีย สถานท่ีท่ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของจีนมาตั้งแตปี 1992 ตัวเมืองลอมรอบดวยธรรมชาติของขุนเขา ตนไม ลําธาร
และองคประกอบทางระบบนิเวศท่ีไดชื่อวาอุดมสมบูรณท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นั่งกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน

เขาเทียนเหมินซาน

สะพานกระจกเทียนเหมินซาน

ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน

 บาย

น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเล่ือน (หมายเหตุ : รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสมของเวลา
โดยการเลือกน่ังกระเชาขึ้นและลงบันไดเล่ือน หรือเลือกขึ้นบันไดเล่ือนและลงกระเชา
กระเชามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลาเพียง 40 นาที)ใหทานไดชมความงามของ
ภูเขานับรอยยอดท่ีสูงเสียดฟา และชมเสนทางขึ้นเขาท่ีมีโคงถึง 99 โคง

เป็นหน่ึงในภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศจีน "มีคํากลาววา หากใครมาจางเจียเจ้ียแลว
ไมไดมาขึ้นเขาเทียนเหมินซานแหงน้ีเหมือนมาไมถึงจางเจียเจ้ีย" ตั้งอยูมณฑลหูหนาน
สาเหตุท่ีเรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลาย
เป็นถํ้าหรือประตูสวรรค ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก
60 เมตร เราจะไดเดินชมวิวทิวทัศนลัดเลาะริมหนาผาชมความสวยงามของทะเลภูเขาท่ีมี
รูปรางตางๆ แปลกตา และวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม

สะพานกระจกบนเขาเทียนเหมินซาน มีระยะทางอันหวาดผวาอยูท่ี 60 เมตร ลอมรอบผา
สูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือ
เป็นการทาทายนักทองเท่ียวท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มี
กฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะ
ชวยลดความสกปรก งายตอการทําความสะอาด

ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกวาเทียนเหมิน
ซานเพราะวาภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถํ้า ประตูน้ีมีความสูง
131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทาน
จะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ruilong Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 จางเจียเจี้ย - ลิฟทแกวไปหลง - สะพานหน่ึงในใตหลา (เทียนเส้ีย
ตี้อีเฉียว) - สวนจอมพลเฮอหลง - สะพานแกวจางเจียเจี้ย

3. กรณีหากบันไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด มีหิมะเกาะพ้ืนถนน ทําใหรถ
อุทยานไมสามารถเปิดใหบริการได ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคา ตองเปล่ียนเป็นขึ้น+ลงกระเชาแทน ท้ังน้ีทางบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง //และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค หากรถของ
อุทยานไมสามารถขึ้นไปท่ีถํ้าประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ขอสงวนสิทธิยึ์ดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยท่ีไม
แจงใหทราบลวงหนา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทาน เท่ียวชม อุทยานจางเจียเจ้ีย โดยขึ้นเขาดวยลิฟทแกวไปหลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียท่ีสูง 326 เมตรซ่ึงถูกบันทึก
ลง Guinness world Records ในดานเป็นลิฟทแกวแบบ outdoor ท่ีสูงท่ีสุดในโลก (World’s tallest full-exposure
outdoor elevator) และเร็วท่ีสุดในโลก

จากนั้นนําทานเดินทางสู เทียนเสี้ยตี้อ้ีเฉียว (สะพานใตหลาอันดับ1) ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซ่ึง
ภาพยนตรชื่อดัง อวตาร ไดนํามาเป็นฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม หลังจากนั้น

นําทานชม สวนจอมพลเฮอหลง สวนแหงน้ีไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1986 เพ่ือเป็นเกียรติแกนายพลเฮอหลงแหงพรรค
คอมมิวนิสตจีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไมถวน สมควรแกเวลานําทาน
ลงจากเขาเทียนจ่ือซานดวยกระเชา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เชื่อม
สองหนาผา ถือเป็นการทําลายสถิติ สะพานแกวท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอันเดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สูงเพียง
แค 718 ฟุต

หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืนคาใชจายใดๆท้ัง
สิ้น ท้ังน้ียึดตามประกาศจากทางสถานท่ีทองเท่ียวเป็นสําคัญ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ป้ิงยางเกาหลี

พักท่ี Ruilong Hotel หรือเทียบเทา

อุทยานจางเจียเจ้ีย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของจีนมาตั้งแตปี 1992 เน้ือท่ีกวา 9,500
ตารางกิโลเมตรของอุทยาน เต็มไปดวยแทงภูเขาหินทราย สูงขึ้นฟามากกวา 3,000 ยอด
สะพานหินตามธรรมชาติ น้ําตก ถาใหญนอยกวา 40 แหง เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ี
สําคัญท่ีสุดของจีน ซ่ึงลือชื่อดวยทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณของตนเอง



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ฉางเตอ - ลองเรือแมน้ําชวนจื่อเหอ - ถนนคนเดินฉางเตอ - ทา
อากาศยานฉางเตอ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืนคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ี
ยึดตามประกาศจากทางสถานท่ีทองเท่ียวเป็นสําคัญ

ลิฟทแกวไปหลง

สะพานหนึ่งในใตหลา (เทียนเสี้ยต้ีอีเฉียว)

สวนสาธารณะจอมพลเฮอหลง

ลิฟทแกวไปหลงเทียนที เป็นลิฟทแปลกๆ ตั้งอยูขางขางหนาผาของภูเขาหยวนเจียเจ้ีย
เมืองจางเจียเจ้ีย ในอุทยานเขาอูหลิงหยวน (อุทยานปาไม แหงแรกของเมืองจีนในปี
1982) ลิฟทดังกลาวไดรับการบันทึกวาเป็นลิฟทกลางแจงท่ีสูงท่ีสุด หนักท่ีสุดในโลก และ
เร็วท่ีสุดในโลกท่ีมีการบรรทุกมากท่ีสุด ดังกลาวเป็นลิฟทท่ีนําผูท่ีโดยสารขึ้นไปจุดสูงสุด
ของภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 1,070 ฟุต(330 เมตร) จากพ้ืนดิน สามารถมองเห็นวิวใน
มุมกวางสุดหูลูกตา

สะพานหน่ึงในใตหลาน่ีอยูภายในอุทยานเอ๋ียนเจียเจ้ีย มีทิวทัศน ท่ีสวยงามเป็นท่ีถายทํา
ภาพยนตรหลายเรื่อง บนสะพานจะมีลูกกุญแจอยูเต็มไปหมด เป็นความเชื่อของคนหน ุม
คนสาวท่ีวาหากคูไหนเอากุญแจไปคลองไวท่ีสูงๆจะไดไมมีใครสามารถพรากคูรักใหจากกัน
ได บางคนก็ท้ิงสูหุบเหวเบื้องลาง ก็ใหความหมายเดียวกันวาเราจะไมพรากจากกันตราบชั่ว
นิรันดร โฉมหนาสะพานเป็นสะพานหินเชื่อมระหวางเขา 2 ลูก ซ่ึงเป็นความมหัศจรรย
ของธรรมชาติ และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากอีกท่ีหน่ึงทีเดียว

สวนแหงน้ีไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 เพ่ือเป็นเกียรติแกนายพลเฮอหลงแหงพรรค
คอมมิวนิสตจีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหิน
แปลกนับไมถวน เชน เขาพูกัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค เขานางฟาโปรยดอกไม ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สะพานแกวจางเจียเจ้ีย บาย

เป็นสะพานแกวท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และความยาวมากกวา
400 เมตร เชื่อมสองหนาผา ถือเป็นการทําลายสถิติโลกในฐานะสะพานแกวท่ียาวท่ีสุด
เน่ืองจากอันเดิมอยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ป้ิงยางเกาหลี

 Ruilong Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองฉางเตอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)



บาย

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นําทาน ลองเรือแมน้ําชวนจ่ือเหอ ตั้งอยูใจกลางเมืองฉางเตอ ทานจะไดชมวิวทิวทัศนและอาคารบานเรือนของเมืองฉางเตอท่ี
ยังคงอนุรักษไวอยางสวยงาม

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู ถนนคนเดิน ใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็นของฝากของท่ีระลึก
แกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางเตอ

21.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางเตอ โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ3601

00.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ฉางเตอ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน และเป็นเมืองพ่ีเมืองนอง
กับเมืองฉางซา โดยเมืองน้ีเป็นเมืองเล็กๆ แตถนนหนทางของเมืองน้ีสะอาดสะอานเป็น
ระเบียบในเมือง มีการปลูกตนไมอยางสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลองเรือแมนํ้าชวนจ่ือเหอ

ถนนคนเดินฉางเตอ

 บาย

ลองเรือ=,แมน้ําชวนจ่ือเหอ ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีตัดผานใจกลางเมืองฉางเตอ ตามสองฝ่ัง
แมน้ําจะมีวิวทิวทัศนและอาคารบานเรือนของเมืองฉางเตอท่ียังคงอนุรักษไวอยางสวยงาม

เป็นโซนถนนคนเดินประจําเมืองฉางเตอ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีชอปป้ิงท่ีสําคัญของเมืองท่ีมีท้ัง
รานสินคาแบรนดเนม สินคาพ้ืนเมือง ของฝาก รวมถึงรานอาหารตางๆ ท่ีนักทองเท่ียว
สามารถเดินเลน ชอปป้ิง หรือเลือกชิมอาหารกันไดท่ีน่ี

ทาอากาศยานฉางเตอ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองฉางเตอ เมืองๆ หน่ึงในมณฑลหูหนานของประเทศจีน
ตั้งอยูหางไปทางใตของเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น

การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริ
ษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

้



7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท
วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนา

มองเห็นขอมูลชัดเจน และตองสงเอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง)

หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุป
ไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บเงินเพ่ิม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือทําการย่ืนคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน
  

โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ย่ืนคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ ดังตอไปน้ีตั้งแต ปี 2014 เป็นตน
มา ไมสามารถย่ืนวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองย่ืนวีซาจีนแบบเด่ียวเทานั้น และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน
10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี
21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย  

กรณีท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการ
เดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสาย
การบินกําหนด

4. คาทําหนังสือเดินทาง

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป

วีซา
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว

เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท 

- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม  
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ พ้ืนหลังขาวเทานั้นและตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร 

หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน

รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง

ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืน
วีซา

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล

กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่



ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปัจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลข
โทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมท่ีมี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง)

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร
APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย 

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ 
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น

- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะ
ตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท 

2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)

เอกสารท่ีตองเตรียม     
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม  

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเทานั้น] และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูป
พริ้นจากคอมพิวเตอร 

หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน

รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง

ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3. ใบอนุญาตการทํางาน 

4. หนังสือวาจางในการทํางาน 

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานท่ีแปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี

1. ชื่อเป็นชาย แตสงรูปถายท่ีดูเป็นหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา

4. นํารูปถายท่ีเป็นกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา 

ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟินแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]

การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

หมายเหตุ



ราคาน้ีไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน)

ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตอง
ของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

กรณีคณะออกเดินทางได          

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
 

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ
 


