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NT477
ทวัรจ์นี จางเจยีเจยี สะพานแกว้ทยีาวทสีดุในโลก 4 วัน 3 คนื (WE)
ทัวรจ์างเจยีเจยี , 4 วัน 3 คนื ,

ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL  , TANG’S HOTEL

จางเจยีเจยี - รา้นยางพารา - เขาเทยีนเหมนิซาน
ทางเดนิกระจก - ถ้าํประตูสวรรค ์สะพานแกว้จางเจยีเจยี
ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี - จติรกรรมภาพวาดทราย - รา้นหยก
รา้นผา้ไหม - ฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- รา้นนวดเทา้

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฉางซา - ฉางเตอ๋

13.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู3 บรเิวณ ISLAND-E สายการบนิ THAI
SMILE (WE) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

16.05 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงฉางซา ประเทศจนี เทยีวบนิท ีWE616 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

20.20



เดนิทางถงึ สนามบนิหวงฮวั นครฉางซา ประเทศจนี ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ฉางเตอ๋ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) ซงึตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน
เป็นแหลง่ถลงุเหมอืงแร่ทสํีาคัญ และมผีลติผลทางการเกษตรทมีชีอืของประเทศจนี

ทพีกั
TANG’S HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ฉางเตอ๋ - จางเจยีเจยี - รา้นยางพารา - เขาเทยีนเหมนิซาน(รวมกระเชา้และรถอทุยาน) - ทางเดนิกระจก(รวมผา้หุม้รองเทา้) -
ถ้าํประตสูวรรค์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) อุทยานมรดกโลกตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน
เป็นอุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เขาเทยีนเหมนิซาน โดยกระเชา้ (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ทมีคีวามยาวทสีดุในโลก
ใหท้า่นไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยยอดทสีงูเสยีดฟ้าและชมเสน้ทางขนึเขาทมีโีคง้ถงึ 99 โคง้

นําทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกับ ทางเดนิกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มรีะยะทาง 60 เมตร
ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทยีวทอียากมาสมัผัสทวิทัศนอั์นงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน

จากนันนําทา่นลงบันไดเลอืนสู ่ถ้าํประตสูวรรค ์อสิระใหท้า่นถ่ายรูปชมความงาม ซงึเคยมชีาวรัสเซยีไดขั้บเครืองบนิเล็ก
ลอดผา่นชอ่งภเูขาแหง่นีมาแลว้

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางลงจากเขาดว้ย รถอทุยาน 
** หมายเหต ุ: อาจจะเปลยีนแปลง เป็นนังรถอุทยาน + ขนึบันไดเลอืน + ลงกระเชา้
เพอืความสะดวกแกล่กูคา้ทจีะไม่ตอ้งรอควินานหรือหากบันไดเลอืนประกาศปิด การเทยีวตอ้งเป็นขนึ+ลงกระเชา้
ทังนีทางบรษัิทจะเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนงึ //และในสว่นการนังรถของอุทยานขนึไปบนถ ้าํประตสูวรรค์
หากรถของอุทยานไม่สามารถขนึไปทถี ้าํประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิและไม่จัดโปรแกรมอนืมาทดแทนให ้ทังนี
ขนึอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีว ขอสงวนสทิธยิดึตามประกาศอุทยานเป็นสําคัญ
โดยทไีม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **

ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทนีา่สนใจไดด้งัน.ี.
โชวน์างจงิจอกขาว การแสดงทถีอืวา่ครบครันดว้ยอารมณ์ตา่ง  ๆชวนใหเ้คลบิเคลมิไปกับการ แสดง
เป็นการแสดงบทเกยีวกับความรักของนางพญาจงิจอกขาวทมีตีอ่ชายผูเ้ป็นทรัีก
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกบัไกดทอ้งถนิ**

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
สะพานแกว้จางเจยีเจยี - ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี - จติรกรรมภาพวาดทราย - รา้นนวดเทา้ - รา้นผา้ไหม

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นพสิจูนค์วามกลา้กับ สะพานแกว้จางเจยีเจยี ทยีาวและสงูทสีดุในโลก สามารถรองรับคนไดม้ากถงึ 800 คน
อกีทังสะพานแหง่นีมคีวามยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สงู 300 เมตร เชอืมสองหนา้ผา
** หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ปิด ไม่สามารถเขา้ไปเทยีวชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืคา่บรกิารใด  ๆทังสนิ
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เมนูซุปเห็ด

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทสีรา้งใหม่ไดไ้ม่นาน อกีทังเป็นสถานทชีอ้ปปิงของนักทอ่งเทยีวทมีาจางเจยีเจยี
บรรยากาศทนีีออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรือนโบราณสมัยราชวงศช์งิ

นําทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานทซีงึจัดแสดงภาพวาดของหลจีวนิเซงิ ซงึเป็นผูท้รีเิรมิศลิปะแบบใหม่ จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมา
ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นทเีลอืงลอืไปทัวโลก

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผอ่นคลายความเครียด
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาติ

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซอืสนิคา้และผลติภัณฑ ์ทผีลติ ดว้ยผา้ไหม

ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทนีา่สนใจไดด้งัน.ี.
เขาเทยีนจอืซาน(เขาจกัรพรรด)ิ อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจยีเจยี ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีสงู 326 เมตร จากนันนําทา่น
สะพานใตฟ้้าอันดับ 1 ทมีทัีศนียภาพสวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา ซงึภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ชอืดังเรือง
อวตาร”ไดนํ้าววิบางสว่นของขนุเขามาเป็นฉากในการถ่ายทํา
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนอั์นสวยงามทแีสนประทับใจมริูล้มืและยากทจีะหาคํามาบรรยายได ้(หมายเหต ุ: ขนึ-ลงเขาดว้ยลฟิท์
ในกรณีทกีระเชา้หรือลฟิทปิ์ดซอ่มบํารุงทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงโดยทไีม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)
ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ูซงึเป็นทะเลสาบบนเขาสงูทหีาไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอดเขาและพรรณไมน้านาชนดิ
ยากทจีะแยกไดว้า่น ้าํอยู่ในภเูขาหรือภเูขากันแน่
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกบัไกดทอ้งถนิ**

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู ปิงยา่งสไตลเ์กาหลี

ทพีกั
ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
จางเจยีเจยี - รา้นหยก - ฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- ฉางซา - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางชา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นชมววิธรรมชาตอัินสวยงาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงเพอืเลอืกซอืสนิคา้หลากหลายสําหรับเป็นของฝาก ของระลกึแกค่นทรัีกทางบา้น

ค่าํ
***อาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

21.02 น.



กลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ THAI SMILE เทยีวบนิท ีWE617 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

23.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์างเจยีเจยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี16 สงิหาคม 2562 เวลา 17:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์างเจยีเจยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป - กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• ทพีกัโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาวทอ้งถนิ ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1
ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 11 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี27 พ.ค. 62
(หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิ ท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 5 กโิลกรมั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16 - 69 ปี เท่านัน **
• หมายเหต ุ: กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปี ขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1
เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทังสนิ

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ที
330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

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

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 350 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์800 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-
กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นนั) หรอื คา่วซีา่จนีทอ่งเทยีวแบบเดยีว (4วนัทําการ) ทา่นละ 1,650 บาท (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย)

หมายเหตุ
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว 2 เมอืง) ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเท่านัน

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา วซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วัน ทําการ ท่านละ 1,620 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,775 บาท
(อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระทงัหมด เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั (ภายใน 48 ชวัโมง หรอื 2 วนั นบัจากวนัททีําการจอง) กรณไีมช่ําระเงนิ หรอื
ชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึ กรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ ิ



• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชัดเจน สง่ภายใน 5 วัน หลงัจากการชําระมดัจํา

การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน ขนึไป คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหตุ

• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว 2 เมอืง) ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเท่านัน

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทงัสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้หรอื ทา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา วซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วนั ทําการ ทา่นละ 1,650 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วนั ทําการ ทา่นละ 2,775 บาท
(อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั)

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• กรณุาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพ ูของตวัสว่นตวัไปเอง เนอืงจากรฐับาลทอ้งถนิตอ้งการรกัษาสงิแวดลอ้มและลดการทงิขยะ
จงึไมม่บีรกิารทโีรงแรม

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน)
• สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (ตอ้งชัดเจนเท่านัน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง 2 หนา้)

• ยกเวน้เสน้ทางทบีนิลงเทยีนสนิ ใชส้าํเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถา่ย 2 นวิ จํานวน 2 รปู



เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว)
• 1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• 3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• 4. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• 5. กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• 5.1เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• 5.1.1 สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• 5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• 5.1.3 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• 5.1.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• 5.2เดนิทางพรอ้มญาติ
• 5.2.1 สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• 5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• 5.2.3 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• 5.2.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• 5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• 6. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• 6.1 ใบอนญุาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านัน! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 - 6 เดอืน

• 6.2 หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• 6.3สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• 6.4สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• 6.5กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

หมายเหต ุ:
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ทา่นละ 5,210 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)



สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

• ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี
ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**

ขอ้สําคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทกุขอ้)
• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้
หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
(หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์

• หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ เพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• โรงแรมทพีกั และโปรแกรมท่องเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักคอื รา้นหยก, รา้นนวดเทา้,
รา้นผา้ไหม, รา้นยางพารา ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์
จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซงึจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่าน เป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / ท่าน / รา้น

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีที่านมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทไีมรู่จ้ักกนั กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายคา่พกัเดยีวเพมิตามราคาทรีะบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน

• ท่านทมีวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทรีะบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทใีหร้บัทราบกอ่นการทําจองทัวร์

• ท่านทปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งดี
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• ตวัเครอืงบนิทใีชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทนัีงลว่งหนา้ได ้(ท่านจะไดร้บัทนัีงแบบสุม่เท่านัน)

• หลงัจากทที่านไดช้ําระคา่มดัจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน
• 3 วัน กอ่นเดนิทาง ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพอืเตรยีมตวัการเดนิทาง

• 1 วัน กอ่นเดนิทาง หวัหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีครงั



• เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้
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