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NT313
ทวัรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พกั 5 ดาว +
ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล
ทัวรจ์นี จางเจยีเจยี , 6 วัน 5 คนื , 19-24 พฤษภาคม 2566 , 26-31 พฤษภาคม 2566 , 2-7 มถิุนายน 2566 , 9-14 มถิุนายน 2566 , 16-21
มถิุนายน 2566

Pullman Hotel  , Royal Mediterranean Hotel

เมอืงจางเจยีเจยี – ตกึมหศัจรรย ์72 ชนั- เมอืงโบราณเฟิงหวง – ลอ่งเรอืแมน่้าํถวัเจยีง – สะพานหงเฉยีว -
กําแพงเมอืงโบราณเมอืงโบราณเฟิงหวง  - ภูเขาเทยีนเหมนิซาน  – ถ้าํประตูสวรรค ์ระเบยีงแกว้  - โชวจ์งิจอกขาว –

อุทยานจางเจยีเจยี  - เขาเทยีนจอืซาน –  ลาํธารแซ่มา้ทอง – สวนจอมพลเฮอ่หลง  - เทยีนเสยีตอีเีฉยีว -
สะพานกระจกขา้มหบุเขา  – ทวิทศันภ์าพเขยีนสบิล ี – ลอ่งเรอืชมถ้าํมงักรเหลอืง – ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ู–

ชมจติรกรรมภาพเม็ดทราย

กาํหนดการเดนิทาง
พฤษภาคม 2566
19-24 , 26-31
มถิุนายน 2566
2-7 , 9-14 , 16-21 , 23-28 , 30 ม.ิย.-5 ก.ค.
กรกฎาคม 2566
7-12 , 14-19 , 21-26 , 28 ก.ค.-2 ส.ค.
สงิหาคม 2566
4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิตา้หยง เมอืงจางเจยีเจยี(VZ3694) – ตกึมหศัจรรย ์72 ชนั



09.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 สายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ทแอร ์(Thai VietJet Air)
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

12.35 น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงจางเจยีเจยี สายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ทแอร ์(Thai Vietjet Air) เทยีวบนิท ีVZ3694
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

16.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิตา้หยง เมอืงจางเจยีเจยี (เวลาทจีนีเร็วกวา่ทไีทย 1 ชวัโมง)
นําทา่นชม ตกึมหศัจรรย ์72 ชนั แหง่เมอืงจางเจยีเจยี
แลนดม์ารค์ใหม่ลา่สดุของเมอืงจางเจยีเจยีทเีป็นเสมอืนแม่เหล็กดงึดดูนักทอ่งเทยีวและผูม้าเยือน
ถูกสรา้งขนึโดยนําเอาจดุเดน่ของเมอืงจางเจยีเจยีมารวมกัน โดยมอีาคารสงูทสีรา้งจําลองถ ้าํประตสูวรรค์
บา้นยกพนืโบราณทเีป็นบา้นพนืเมอืงของชาวถู่เจยี นอกจากนีทนีียังถูกออกแบบใหก้ลายเป็นแหลง่รวมของ รีสอรท์ โฮมสเตย ์รา้นอาหาร
แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร ์รา้นขายของทรีะลกึ ทตีกแตง่ดว้ยแสงสสีดุอลังการ ตังอยู่ใจกลางเมอืงจางเจยีเจยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเขา้สูท่พัีก Pullman Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว

วนัท ี2
เมอืงจางเจยีเจยี - เมอืงโบราณเฟิงหวง – ลอ่งเรอืแมน่้าํถวัเจยีง – สะพานหงเฉยีว - กําแพงเมอืงโบราณ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงโบราณเฟิงหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) เมอืงเล็ก  ๆสวยงามเมอืงหนงึของจนี
อยู่เขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถู่เจยี เป็นเมอืงโบราณทางวัฒนธรรม มปีระวัตอัินยาวนาน สรา้งขนึในสมัยราชวงศช์งิ มปีระวัตมิากวา่ 400
ปีแลว้ แบง่เป็นเมอืงเกา่กับเมอืงใหม่ เมอืงเกา่ สรา้งขนึตามเชงิเขาและมลํีาน ้าํถัวเจยีงไหลผา่น

นําทา่น นงัเรอืแจวชมแมน่้าํถวัเจยีง ชมบา้นเรือนโบราณหอ้ยขาสองฝังแม่น ้าํถัวเจยีงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงโบราณแหง่นี
สมัผัสวถิชีวีติของชนเผา่พนืเมอืงทอีาศัยอยู่บรเิวรชมุชนนีมาชา้นาน เชน่ ชาวบา้นอาบน ้าํ ซกัผา้ หรือลา้งผักอยู่รมิแม่น ้าํ
ชา่งเป็นบรรยากาศทสีรา้งมนตเ์สน่ห ์สําหรับชมุชนชลบทแหง่นีทเีดยีว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชม สะพานหงสเ์ฉยีว สะพานไมโ้บราณทมีหีลังคาคลมุเหมอืนสะพานคลองเวนสิ
สะพานแหง่นีเคยเป็นดา่นเก็บภาษีเกลอืในสมัยราชวงศช์งิ ยังคงรักษารูปทรงในอดตีไม่เปลยีนแปลง
และนําทา่นชม กําแพงเมอืงโบราณ ททีอดตัวขนาบไปกับบา้นเรือนและแม่น ้าํ บนกําแพงสามารถขนึไปยืนถ่ายรูปเดนิชมววิบนนันได ้

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงโบราณฟ่งหวง เป็นเมอืงแหง่การทอ่งเทยีวระดับ 5A ตังอยู่รมิแม่น ้าํถัว สรา้งในราชวงศถั์ง จดุเดน่คอื กําแพงโบราณ
นอกจากนียังมโีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าํคา่ทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ มถีนนทปีดูว้ยหนิเขยีว
20 กวา่สาย

จากนันนําทา่นชม สะพานสายรุง้ หรือ สะพานหงเฉยีว สะพานทเีป็นมรดกตกทอดเกา่แกท่สีดุมาจนถงึวันนี มอีายุกวา่ 300 ปี
สรา้งในสมัยฮ่องเตคั้งซ ีแหง่ราชวงศช์งิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทา่น ลอ่งเรอืตามลําน้าํถวัเจยีง ทจีะทําใหท้า่นสนุก ตนืเตน้ แตไ่ม่มอัีนตราย ชมบา้นเรือนสองฟากฝังแม่น ้าํ
สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาตใิหท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึ
หมายเหต ุ: ในกรณีทไีม่สามารถลอ่งเรือตามลําน ้าํถัวเจยีได ้อันเนืองมาจากการเปิดปิดฝายทดน ้าํ
จงึทําใหไ้ม่มนี ้าํเพยีงพอสําหรับการลอ่งเรือไดห้รือภัยทางธรรมชาต ิทางบรษัิทฯไม่มกีารคนืคา่บรกิารใดๆทังสนิ 

ทพีกั



Royal Mediterranean Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว

วนัท ี3
เมอืงโบราณเฟิงหวง - ภเูขาเทยีนเหมนิซาน (รถอทุยาน + นงักระเชา้ + บนัไดเลอืน) – ถ้าํประตสูวรรค ์ระเบยีงแกว้
(รวมคา่หุม้รองเทา้) - โชวจ์งิจอกขาว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เทยีนเหมนิซาน (รถอุทยาน + นังกระเชา้ + บันไดเลอืน)
เทยีนเหมนิซานมชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานททีอ่งเทยีวแตเ่ป็นทวัีดฝีมอืของนักบนิชนัเยียมในการบนิลอดผา่นชอ่งเขาประตสูวรรคแ์หง่นีเทยีนเหมนิซานบนยอดเขายังเป็นพนืทป่ีาดบิทสีมบรูณ์อย่างทสีดุตน้ไมใ้หญ่แตล่ะตน้มอีายุนับรอ้ยปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่ระเบยีงแกว้ ซงึเป็นสะพานกระจกลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของสะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นวิ
ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทยีวทอียากมาสมัผัสทวิทัศนอั์นงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยู่วา่ผูม้าเยือน สะพานกระจก
ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ (รวมคา่หุม้รองเทา้)
จากระเบยีงกระจกก็เดนิตามทางออ้มภเูขา และลงบันไดเลอืนมาหน่อยก็จะเจอกับ ถ้าํช่องประตสูวรรค์
หรือพนืทภีายในชอ่งทเีรามองเห็นจากดา้นลา่ง เป็นชอ่งเขาขนาดใหญ่ทเีกดิจากการพังทลายของภเูขาตามธรรมชาต ิโดยมคีวามสงู 131.5 เมตร
กวา้ง 57 เมตร และลกึ 60 เมตร ซงึเหมอืนกับเป็นประตสูวรรค์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชม โชวจ์งิจอกขาว เป็นเรืองราวความรักของนางจงิจอกขาวทแีปลงร่างเป็นมนุษยแ์ละตกหลมุรักกับชายตัดฟืน
โดยเคา้โครงการแสดงไดแ้รงบันดาลใจมาจากนทิานพนืบา้น โชวนี์ยังใชฉ้ากธรรมชาตขิองประตสูวรรค ์เป็นฉากหลัง
ในการแสดงโชวช์ดุนียังใชนั้กแสดงกวา่ 600 คน และคอรัสอกีกวา่ 80 คน

ทพีกั
Pullman Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว

วนัท ี4
เมอืงจางเจยีเจยี – อทุยานจางเจยีเจยี (ใชร้ถอทุยานพเิศษ ไมต่อ้งเขา้ควิ) - เขาเทยีนจอืซาน (กระเชา้ + ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง) –
ลําธารแซม่า้ทอง – สวนจอมพลเฮอ่หลง - เทยีนเสยีตอีเีฉยีว ( สะพานใตฟ้้าอนัดบั 1 )

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเทยีวชม อทุยานจางเจยีเจยี (ใชร้ถอุทยานพเิศษ ไม่ตอ้งเขา้ควิ)
เป็นอุทยานมรดกโลกตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนานเป็นอุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และ
ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ. 1992 ปัจจบัุนไดเ้ปลยีนชอืเป็น ภเูขาฮลัเลลยูา่ห์
เป็นสถานททีใีชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รืองอวตาร

นําทา่นเดนิทางขนึ เขาเทยีนจอืซาน หรือ เขาจักรพรรด ิ(กระเชา้ + ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง) ซงึอยู่ในเขตอุทยานเอยีนเจยีเจยีดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง
แหง่แรกของเอเชยีสงู 326 เมตร พรอ้มกับชมทวิทัศนอั์นสวยงามทสีดุแสนประทับใจมริูล้มืทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับยอดเขาสงูสดุวัดไดถ้งึ 1,250
เมตรทังทางดา้นทศิตะวันออก ทศิใตแ้ละทศิตะวันตกของเขาเทยีนจอืซานนันเต็มไปดว้ยชะงอ่นผาอันสงูชนัลําหว้ยลกึ และป่าหนิ
หนิยักษ์ในรูปลักษณะตา่ง  ๆยืนตระหงา่นค ้าํฟ้าเสมอืนหนงึรีพลมากมายกําลังเคลอืนทัพใกลเ้ขา้มาอย่างรวดเร็ว

เทยีง
ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางไปยัง ลําธารแสม้า้ทอง เป็นลําธารน ้าํในสะอาดไหลวนเวยีนไปตามขนุเขา
กับแมกไมอั้นร่มรืนและทวิทัศนข์องภเูขาหนิทตัีงโดดเดน่โอบลอ้ม มกีารสรา้งสะพานเล็กๆขา้มลําธาร ลําธารสายนีทไีหลมาจากภเูขา
เมอืมองจากทสีงูมลัีกษณะแตกปลายเป็นเสน้สายคลา้ยแสม้า้ ขณะทขีนุเขาแวดลอ้มนันในฤดรูอ้นยามเย็นทแีสงแดดอ่อนๆเป็นสทีอง
ขนุเขาเหลา่นีทถีูกแสงแดดอาบไลจ้ะทอดเงาสะทอ้นในลําธารเป็นสทีองสวยงาม
นําทา่นชม สวนจอมพลเฮอ่หลง ซงึเป็นจดุหนงึทผีูม้าเยือนภเูขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบรเิวณนี นอกจากจะมรีูปปันของจอมพลเฮ่อหลง
ซงึเป็นหนงึในสบิจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจนี ทรีบชนะกองทัพญปีุ่ นผูรุ้กราน และกองทัพของเจยีงไคเช็ค



จนเกดิการปฏริูปการปกครองในประเทศจนี ตังเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแหง่นี
ทางดา้นทศิใตข้องสวนแหง่นียังเป็นจดุชมววิทมีองเห็นทัศนียภาพทกีวา้งไกลของทะเลขนุเขานับรอ้ยลกู
นําทา่นชม สะพานอนัดบัหนงึใตฟ้้า (เทยีนเสยีตอีเีฉียว) มทีวิทัศนท์สีวยงามและเคยเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรช์อืดังหลายเรือง
ทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับทวิทัศนธ์รรมชาตทิสีวยงามแสนประทับใจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Pullman Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว

วนัท ี5
เมอืงจางเจยีเจยี - สะพานกระจกขา้มหบุเขา (ไป-กลบั สะพานกระจก) – ทวิทศันภ์าพเขยีนสบิล ี(รวมรถราง) –
ลอ่งเรอืชมถ้าํมงักรเหลอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานกระจกขา้มหบุเขา สะพานนีจะทอดยาวสองฝังหนา้ผาโดยในบรเิวณ Zhangjiajie Grand Canyonซงึจะมคีวามยาวถงึ
430 เมตร กวา้ง 6 เมตร และสงู300 เมตร สะพานแหง่นีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอสิราเอล HaimDotan ซงึเคยออกแบบ Expo 2010
Shanghai's Israel มากอ่น
ไฮไลทพ์บกับความเสยีวของทางเดนิกระจกทมีรีะยะทางอันน่าตนืเตน้ประมาณ 60 เมตร
ทา่นจะไดเ้ห็นทกุสงิทกุอย่างทอียู่ภายใตท้างเดนิกระจกทังหมดซงึเป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสงูชนัความกวา้งของ สะพานกระจก
วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นวิ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทยีวทอียากมาสมัผัสทวิทัศนอั์นงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน
มกีฏอยู่วา่ผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การทําความสะอาด
สะพานกระจกแหง่นี ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นชม ทวิทศันภ์าพเขยีนสบิล ีซงึเป็นแนวทวิเขาทปีระกอบดว้ยยอดเขารูปร่างแปลกพสิดารเรียงรายกัน 200 ยอด
ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ “ซวัเซยีว”ี ซงึเป็นเขตชอ่งแคบทมีทัีศนียภาพทงีดงามแหง่หนงึโดยมลํีาธารเล็ก  ๆไหลผา่นตามแนวทวิเขา
เป็นภาพทสีวยงามราวกับภาพเขยีน (รวมรถราง)
นําทา่นเดนิทางสู ่ถ้าํมงักรเหลอืง(หวงหลงตัง) นําทา่นลอ่งเรือ ไปตามธารน ้าํใตด้นิชมถ ้าํวังมังกร ชมวังแกว้ผลกึ วังซอืหงอคง ชมประตคูวามสขุ
ชมประตอูายุยืน ฯลฯ ทา่นจะไดช้มความสวยงามอย่างมหัศจรรยข์องหนิงอกหนิยอ้ย งดงามตระการตามากมาย หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ
หนิเครืองดนตรีจนี ชมน้าํตกเทวดาสวรรค์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Pullman Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว

วนัท ี6
เมอืงจางเจยีเจยี – ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ู– ชมจติรกรรมภาพเม็ดทราย – สนามบนิตา้หยง – กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นลอ่งเรือ ทะเลสาบเป่าเฟิงห ูทะเลสาบทตัีงอยู่บนชอ่งเขาสงู รายลอ้มดว้ยยอดขนุเขาและพรรณไมน้านาชนดิ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามตัดกับสายน ้าํทใีสสะอาดในทะเลสาบ ใหท้า่นไดพั้กผอ่น ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
นําทา่นชม ชมจติรกรรมภาพเม็ดทราย สถานทจัีดแสดงผลงานทางศลิปะทอ้งถนิยอดเยียม ทสีรา้งชอืเสยีงใหเ้มอืงจางเจยีเจยี
โดยศลิปินหนุ่มนาม หล ีจวนิ เซงิ ผูซ้งึเกดิและเตบิโตในเมอืงนี
ทา่นไดส้รา้งผลงานทางศลิป์ซงึสว่นใหญ่เป็นภาพเขยีนทัศนียภาพในอุทยานจางเจยีเจยี โดยใชวั้สดทุางธรรมชาต ิเชน่ หนิส ีกรวด ทราย กงิไม ้
ใบไม ้ตน้หญา้ นํามารอ้ยเรียงเป็นภาพสทีมีมีติสิมจรงิ จนทา่นกลายเป็นศลิปินทมีชีอืเสยีงระดับชาตใินปัจจบัุน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ผูใ้หญ่ ฿28,000
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

19-24 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT313-40063 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿28,000

ผูใ้หญ่ ฿28,000
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

26-31 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT313-40064 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿28,000

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

2-7 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT313-40065 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

9-14 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT313-40066 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

เมอืสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนิตา้หยง

17.00 น.
ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ทแอร ์(Thai VietJet Air) เทยีวบนิท ีVZ3695
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

17.00 น.
ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ทแอร ์(Thai VietJet Air) เทยีวบนิท ีVZ3695
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

20.00 น.
เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี จางเจยีเจยี



ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

16-21 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT313-40067 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

23-28 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT313-40068 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

30 มถิุนายน-5 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT313-40069 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

7-12 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT313-40070 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

14-19 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT313-40071 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

21-26 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT313-40072 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900



ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

28 กรกฎาคม-2 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT313-40073 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

4-9 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT313-40074 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

11-16 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT313-40075 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

18-23 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT313-40076 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ผูใ้หญ่ ฿30,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿7,000

25-30 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT313-40077 : ทัวรจ์นี ฉางซา จางเจยีเจยี เมอืงโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คนื (VZ) - พัก 5 ดาว +
ไม่เขา้รา้นรัฐบาล

฿30,900

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี16 เมษายน 2566 เวลา 11:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี จางเจยีเจยี

เงอืนไข

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไปกลบัเทยีวบนิตามรายการ

•  คา่อาหาร-โรงแรมตามทรีายการกาํหนด

•  คา่วซีา่จนี และภาษีสนามบนิไทย-จนี

•  คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

•  คา่รถรบัสง่ตามสถานท่องเทยีวทรีะบุตามรายการ

•  คา่เขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ตามรายการ

•  น ้าํดมืวันละ1 ขวด/ท่าน

• ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

•  คา่ระวางกระเป๋าน ้าํหนักเกนิ 20 กโิลกรมั

•  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครอืงดมืสงัพเิศษ

•  คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว

•  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• ทปิไกดท์อ้งถนิ วนัละ 10 หยวน / คน / วนั

• ทปิไกดค์นขบัรถ วนัละ 10 หยวน / คน / วนั

• ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยตามความพงึพอใจของทา่น

เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
วางเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี

การยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทัวรห์ลงัหกัคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทัวรใ์นทุกกรณี

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วัน คดิคา่ใชจ้่าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดในทุกกรณี

รายการและราคาทัวรน์เีป็นเพยีงขอ้เสนอทจีะตอ้งไดร้บัการยนืยัน จากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากทบีรษัิทฯ ไดร้บัการสาํรอง
ทนัีงจากสายการบนิและโรงแรมทพีกัเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะปรบัเปลยีนราคาตวัเครอืงบนิ
หากราคาตวัเครอืงบนิมกีารปรบัสงูขนึจากราคาปัจจุบัน และในกรณทีไีมส่ามารถไปเทยีวตามสถานททีรีะบุในรายการ อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้
และความผดิพลาดของทางสายการบนิ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ รายการและราคาทัวรข์า้งตน้นอีาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม



เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

• หนงัสอืเดนิทาง (ในวันยนืขอวซีา่มหีนา้วา่งทไีมม่ตีราประทับมากกวา่ 2 หนา้ขนึไป)

• หากมหีนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานาํมาแสดงดว้ย (ทุกเลม่)

• รปูถา่ย ขนาด 48 x 33 มม. สหีรอืขาวดาํ (พนืหลงัสขีาว ไมส่วมเครอืงประดบั ไมม่ลีวดลาย ไมม่กีารแตง่ภาพถา่ย จะตอ้งเป็นรปูถา่ยทชีัดเจน
และถา่ยมาไมเ่กนิ 2 เดอืน) 2 ใบ *หา้มแม็กรปู !!

• ผูท้เีดนิทางเป็นครงัแรก หากเคยเปลยีนชอืตวั-สกลุ หรอืผูท้ไีดเ้ปลยีนชอืตวั-สกลุหลงัจากเดนิทางไปประเทศจนีครงัทแีลว้
ใหเ้ตรยีมเอกสารแสดงการเปลยีนชอืตวั-สกลุ (ทุกใบทมีกีารเปลยีนชอื-สกลุ) เชน่ ใบเปลยีนชอืตวั-สกลุ ใบสําคญัการสมรส ใบสําคญัการหยา่
ฉบบัจรงิ + สําเนา + ฉบบัแปลภาษาองักฤษ 1 ชุด

• ใบจองตวัเครอืงบนิ

• ใบจองโรงแรม

กรณตีา่งชาต ิ
• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ ตอ้งมสีําเนาหนา้ตราประทบัขาเขา้ไทยครงัลา่สุด รวมถงึวซีา่ระยะยาวในไทย และหนา้ตอ่อาย ุ(ถา้ม)ี

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ ทมีวีซีา่ทํางานในประเทศไทย ตอ้งมสีําเนาใบอนญุาตทํางาน และหนา้ตอ่อาย ุ(ถา้ม)ี

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ สําเนาวซีา่จนีพรอ้มตราประทบัขาเขา้-ออก ทเีคยไดร้บัทงัหมด (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 ปีนับจากวันทตีดิตอ่ยนืขอวซีา่)

ขนัตอนการยนืวซีา่จนี แบบทอ่งเทยีว
• หลงัจากสง่เอกสารใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ เจา้หนา้ทจีะทําการตรวจเอกสารของทา่น

• เมอืเอกสารครบตามกฎแลว้ เจา้หนา้ทจีะทําการนดัหมายทา่น เพอืเขา้มาสแกนลายนวิมอื ณ ศนูยย์นืวซีา่จนี
ตามวนัและเวลาทสีถานทูตจนีกาํหนด

• หลงัจากวซีา่จนีผา่นแลว้ เจา้หนา้ทจีะเป็นผูไ้ปรบัเอกสารของทา่น โดยททีา่นไมต่อ้งไปรบัดว้ยตวัเอง
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