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จางเจยีเจีย้-Sky Bridge-ภเูขาอวตาร

เมอืงโบราณเฟ่ิงหวาง 

5 วนั 4 คนื Vietjet Air *ไมเ่ขา้รา้นชอ๊ป 
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จดุเดน่: 
• จางเจยีเจีย้! อทุยานเทยีนเหมนิซาน ,อทุยานเทยีนจอืซาน ภเูขาอวตาร  

• จางเจยีเจีย้! สะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK  

• เฟ่ิงหวาง! รวมลอ่งเรอืแมน่ า้ถวั แสงสเีมอืงโบราณ   

• พเิศษ! รถโคช้ VIP พกัโรงแรม 4-5 ดาวจนี 
• ไมเ่สยีเวลากบัการแวะรา้นยา รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา     

• คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1 ลา้นบาท *เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่ 

11-15 ธ.ค. 62 18,900.- 5,500.- รวมวซีา่กรุป๊ 

22-26 ม.ค. 63 18,900.- 5,500.- รวมวซีา่กรุป๊ 

* ไมแ่จกกระเป๋า* ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู-ิฉางเตอ๋ 

14.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 บรเิวณ เกาะ E 
สายการบนิเวยีดเจท๊แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

16.45 น. เดนิทางสูส่นามบนิฉางเตอ๋ โดยเทีย่วบนิ VZ3600 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ) 

20.55 น. ถงึสนามบนิฉางเตอ๋ ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน เป็นแหลง่ถลงุเหมอืงแร่ทีส่ าคญั 
และมผีลติผลทางเกษตรทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศจนี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นสูท่ีพั่ก 

 พักที ่NEW LIUYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี  (ไมม่บีรกิารอาหารมือ้ดกึ) 

 

 

 

วนัทีส่อง ฉางเตอ๋-เฟ่ิงหวาง-ลอ่งเรอืถวัเจยีง-แสงสยีามราตร ี 

ราคารวม  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่กรุ๊ป 800.- 
ราคาไมร่วม คา่ทปิกระเป๋าขึน้-ลง, คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขับรถทอ้งถิน่  
หยวนจนี / ทา่น และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 200 หยวน / ทา่นตลอดทรปิ) / ราคาไมร่วมคา่วซีา่เดีย่ว  
หมายเหต ุ  
1. รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบใน
เวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ 

4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสีย่งว่า รายการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางน้ี จะขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ 

หากมอีปุสรรคท์ าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ เชน่ เทีย่วบนิยกเลกิ เทีย่วบนิลา่ชา้ 

อากาศไมเ่อือ้อ านวยในการทอ่งเทีย่วหรอืในกรณีอืน่ๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บัตรเขา้ชมสถานที่

ทอ่งเทีย่วใหเ้ทา่นัน้ หากบัตรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ 
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 หลังอาหารน าท่านชม สวนสาธารณะประจ าเมอืงฉางเต๋อ ชมสวนดอกไมท้ีข่ ึน้ตามฤดู ชมววิเมอืงเป็น

คุม้ครองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาตแิละหน่วยคุม้ครองสมบัตปิระจ าชาตขิองมณฑลหูหนาน สะทอ้น

ถงึ "ประวัตศิาสตรภ์เูขา" ของวัฒนธรรมอันศักดิส์ทิธิ ์มันคอื "ภเูขาแหง่คนดัง" ทีท่ ิง้ร่องรอยรอยบทบาท

ไวม้ากมาย  

10.00 น. จากนัน้เดนิทางสูเ่ฟิงหวง(ประมาณ 3.5 ชัว่โมง)    

13.30 น. ถงึเฟิงหวง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

 ชมเมอืงโบราณเฟ่ิงหวาง เฟ่ิงหวางมโีบราณสถานและ
โบราณ วตัถทุางดา้นวัฒนธรรมอันล า้คา่ทีต่กทอดมาจาก
ราชวงศห์มงิและชงิ มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย มกี าแพง
เมอืงโบราณ “เฟ่ิงหวางกูเ่ฉงิ” ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ 
 ชมหงเฉยีว สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลมุเหมอืนสะพาน
ขา้มคลองในเวนีส จดุเดน่อกีแหง่หนึง่ของเฟ่ิงหวาง คอืบา้นที่
ยกพืน้สงูเรยีงรายกันบนรมิน ้าทีใ่สสะอาจจนเห็นกน้บงึ เป็น
ทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาว
ตา่งประเทศ  น าทา่นน ัง่เรอืแจว ชมบา้นเรอืนรมิน า้และชม
เจดยีว์า่นหมงิ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงฟ่งหวงยามค า่คนื ชมเมอืงโบราณฟ่งหวง ทีเ่ต็มไปดว้ยแสงสแีบบตืน่ตาตืน่ใจ 
ชมผับบารท์ีค่กึคกัรมิแมน่ ้าถวัเจยีง ตกแตง่แบบแนวแนวสดุฤทธิส์ดุเดช ชมและเลอืกซือ้สนิคา้ 
HANDMADE เสือ้ยดื,รองเทา้เก๋ๆ  เขยีนสลีงลายสดใส แบบน่ังวาดกันใหเ้ห็น และของพืน้เมอืงตา่งๆอกี
มากมาย สถานทีบ่ันเทงิจะปิดประมาณ ตหีนึง่ รา้นคา้เริม่ทยอยปิดประมาณ 5 ทุม่ ในยา่นเมอืงโบราณฟ่
งหวง 

พักที ่FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรอื เทยีบ 4 ดาว  

วนัทีส่าม  เฟ่ิงหวาง–จางเจยีเจีย้-อทุยานเทยีนเหมนิซาน-ระเบยีงกระจก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูจ่างเจยีเจีย้ (3.5 ชั่วโมง-ทางด่วน) ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษและมทีัศนียภาพทีง่ดงาม 
คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกโิลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม ้จางเจียเจี้ยไดถู้ก
ประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ. 1982 ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่1.เขตวน
อทุยานแหง่ชาต ิ2.หบุเขาซยูี ่3.ภเูขาเทยีนจือ่ ความโดดเดน่ของทีน้ี่ คอื ยอดเขาและเสาหนิทรายทีต่ัง้
ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากน้ียังมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้า และน ้าตก
มากมาย รวมทัง้มถี ้ากว่า 40 ถ ้า ซึง่ท าใหส้ถานทีแ่หง่น้ี มภีูมทิัศน์ทีง่ดงาม จนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหวา่งทางรถจะวิง่ขา้ม สะพานแขวนอา่ยจา้ยตา้เฉียว Aizhai Bridge 
เป็นสะพานแขวนขา้มหบุเขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สะพานแหง่น้ีตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน 
หา่งจากเมอืงจีโ๋สวป่ระมาณ 20 กโิลเมตร ตัวสะพานตัง้อยูส่งูจากพืน้ดนิประมาณ 330 เมตร เปิดใชง้าน
อย่างเป็นทางการ เมือ่วันที ่31 มนีาคม ค.ศ. 2012   ช่วงทีเ่ป็นสะพานแขวนสรา้งโดยไม่มตีอม่อ ตัว
สะพานมคีวามยาว 1,176 เมตร ขา้มผ่านหุบเขาทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  ต าบลอ่ายจา้ย ทีม่แีม่น ้าเต๋อห่างเหอไหล
ผา่นกลางหบุเขา นับวา่เป็นววิทวิทัศนอ์ันแสนงดงามตระการตา 
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11.30 น. ถงึจางเจยีเจีย้ รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

  เดนิทางสูเ่ทยีนเหมนิซาน ตัง้อยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ หา่งจากตัวเมอืงไป 8 กม. เทยีนเหมนิ
ซานเดมิเป็นชือ่ถ ้า ตัง้ชือ่มาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใชเ้รยีกเป็นชือ่ภูเขาดว้ยในปี ค.ศ. 1999 เทยีนเห
มนิซานมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว แต่เป็นทีว่ัดฝีมอืของนักบนิ
ชัน้เยีย่ม ในการบนิลอดผา่นชอ่งเขาประตสูวรรคแ์หง่น้ี เทยีนเหมนิซานมยีอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล มพีื้นที ่190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นทีป่่าดบิทีส่มบูรณ์อย่างทีสุ่ด ตน้ไม ้
ใหญ่แต่ละตน้มอีายุนับรอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเทีย่วเทยีนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิ
ลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน พัฒนาพืน้ทีบ่างสว่นใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

  น าท่านขึน้ พชิติยอดเขาเทยีนเหมนิซาน โดยสารกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก (กระเชา้มคีวามยาว

ถงึ 7.5 กโิลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเล 1,518 เมตร ขณะที่น่ังกระเชา้ขึน้เขาสามารถชืน่ชม

ทัศนียภาพทีส่วยงามของภูเขาทีม่คีวามอลังการแห่งน้ี สามารถมองเห็นประตูสวรรคซ์ึง่เป็นโพรงหนิ

ขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคีย้วของ เสน้ทาง 99 โคง้ และภูเขาสูงใหญ่มากมายทีต่ัง้

ตระหง่านเสยีดฟ้า เมือ่ถงึยอดเขาเทยีนเหมนิซาน น าคณะเดนิตามเสน้ทางชมววิเลยีบภเูขาและหนา้ผา 

ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทัง้ไดส้ัมผัสการเดนิบนพื้นกระจกใสของ ทางเดนิกระจก

เลยีบหนา้ผา เพือ่วัดความใจกลา้ของทา่น ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีไ่มต่อ้งการเผชญิกับความหวาดเสยีว 

สามารถน่ังรอบรเิวณทางออกอกีดา้นของทางเดนิกระจกเลยีบหนา้ผา........ จากนัน้น าทา่นสู ่ประตู

สวรรค ์โพรงหนิทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ซึง่ในปี 1990 มนัีกบนิชาวรัสเซยีขับเครือ่งบนิ 3 ล าบนิลอดผา่น

ช่องโพรงหนิประตูสวรรคแ์ห่งน้ีพรอ้มกัน ภาพประวัตศิาสตรน้ี์ถูกบันทกึและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขา

เทยีนเหมนิซานจงึเป็นทีรู่จั้กของนักผจญภัยทั่วโลกทีอ่ยากเดนิทางมาสมัผัสดว้ยตัวเอง 

  

  (ผูเ้ดนิทางรับทราบว่าความเสีย่งว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึน้เขาเทยีนเหมนิซานไม่ได ้บรษัิทรับผดิชอบ
เพยีงคนืคา่บัตรใหเ้ทา่นัน้ / หากบัตรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ)  

 เสน้ทาง A น าทา่นขึน้กระเชา้กอนโดลา่ ทีม่คีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ขึน้สูจุ่ดสงูสดุ “เซีย่จา้น”โดยใช ้

เวลา 40 นาที ระหว่างทางท่านไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยยอดที่สูงเสียดฟ้า ท่านจะไดเ้ห็น

เสน้ทางขึน้เขาทีม่โีคง้ถงึ 99 โคง้ น าทา่นเดนิชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้า่นพสิจูนค์วามสวยงามของหนา้ผา

ทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ พรอ้มกับความเสยีวของทางเดนิกระจก ทีม่รีะยะทางประมาณ 60 เมตร สรา้งอยู่

สงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร *** สรา้งเสร็จแลว้ใหม่ล่าสดุบันไดเลือ่นลอยฟ้า ความยาว 12 

ชว่ง ๆ ละประมาณ 70 เมตร สรา้งขนาบกับชอ่งเขาและยอดเขาเทยีนเหมนิซาน น าท่านลงบันไดเลือ่น

มาจนถงึ ถ ้าเทยีนเหมนิซานหรอืเรยีกว่า ถ ้าประตูสวรรค ์เทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาทีส่วยของ

จนี เหตุทีเ่รยีกวา่ประตสูวรรคเ์พราะภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นชอ่งประตขูึน้ ชอ่ง

ประตน้ีูสงู 131.5 เมตร กวา้ง 57  เมตร ลกึ 60 เมตร จากนัน้น่ังรถของการทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่กลับลงมาที่

เชงิเขา ชอ่งประตน้ีูสงู 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 เมตร  

  หมายเหตุ การเทีย่วเทยีนเหมนิซานอาจมกีารสลับเสน้ทาง โดยเปลีย่นเป็น เสน้ทาง B (ขึน้รถ-บันได
เลือ่นขา ขึน้-ลงดว้ยกระเชา้) ซึง่เจา้หนา้ที ่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรจ์ะเป็นผูต้ัดสนิใจ ในกรณีทีค่วิ
นักท่องเทีย่วเขา้ควิยาวมากจนเกนิไป  แวะรา้นผา้ไหม ชมโรงงานผลติผา้ไหมของจนี ชมวธิกีารน า
เสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไส ้

นวมผา้หม่ไหม ซึง่เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง 

หรอื เสน้ทาง C โดยน่ังรถอทุยานทัง้ ขึน้-ลง 
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 โปรดทราบ ถา้กระเชา้เทยีนเหมนิประกาศปิด ไมว่า่กรณีใด เชน่ ปิดซอ่มประจ าปี,ลมแรง เป็นตน้ ลกูคา้
ทีเ่ดนิทางกับบรษัิททวัรใ์นชว่งดังกลา่ว ขอแจง้ใหท้ราบวา่ บรษัิทฯจะเปลีย่นเป็น เทีย่วทะเลสาบเป่าเฟิง
ห ูและถ ้ามังกรเหลอืงทดแทนให ้ซึง่จะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ขึน้ ในสว่นน้ีทางบรษัิทฯจะเป็นผูรั้บชอบ  

18.00 น.   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พักที ่WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาวในอทุยานจางเจยีเจีย้   

วนัทีส่ ี ่ จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิ-ศนูยร์วมเครือ่งเงนิ-สะพานแกว้ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

 อสิระ ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เลอืกซือ้ของฝาก ขนมพืน้เมอืง รา้นศนูยร์วมเครือ่งเงนิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

แลว้เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอูห่ลงิหยวน  น าชม
สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลก สถานที่

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมใ่นจางเจยีเจีย้ เดนิทางชม SKY 

WALK แหง่ใหมล่า่สดุ ดว้ยความยาวถงึ 430 เมตร 

(1,410 ฟตุ)กวา้ง 6 เมตร (20 ฟตุ) สงูถงึ 300 

เมตร (984 ฟตุ) วัดใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจก

ครสิตลั กบัววิทวิทศันท์ีส่ดุหววิ.....สดุเสยีว และ

สวยงามเกนิกวา่ค าบรรยายใดๆ   

 In comparison, the Grand Canyon Skywalk in the United States is 21 meters (69 feet) in 

length and stands 219 meters (718 feet) above the canyon floor. Canada's Glacier Skywalk 

in Alberta, which opened last year, extends 35 meters (115 feet) from the cliff and is a little 

bit shy of 300 meters in height. 

 หมายเหต ุ 
- หากลกูคา้ไมต่อ้งการเดนิสะพานกระจก สามารถไปถา่ยรูปทีห่วัสะพานได ้ 
- เน่ืองจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK มคีวามยาวถงึ 430 เมตร สงูถงึ 300 เมตร หาก
เกดิภาวะลมแรงหรอืฝนตกเจา้หนา้ทีอ่าจพจิารณาไมใ่หนั้กทอ่งเทีย่วเดนิขา้มสะพาน  
- เน่ืองจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ ทีจ่ะตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบความปลอดภัยขัน้สงูสดุ และตอ้งไดรั้บหนังสอืรับรองจากรัฐบาลจนีจงึจะเปิดใหบ้รกิารได ้
หากในวันทีท่า่นไปชมสะพาน สะพานปิดใหบ้รกิารไมว่า่จะดว้ยสาเหตอุะไร ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใ์น
การเปลีย่นสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน ในราคาบตัรทีใ่กลเ้คยีงกัน 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พักที ่WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาวในอทุยานจาง

เจยีเจีย้   

วนัทีห่า้  ภเูขาเทยีนจือ่ซาน-เขาอวตาร-เขาฮาลลียูา-เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว-ฉางเตอ๋-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

 หมายเหต ุ (ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ความเสีย่งวา่ ไมว่า่กรณีใดๆ หากขึน้เขาเทยีนจือ่ซานไมไ่ด ้ บรษัิทฯ
 รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บตัรใหเ้ทา่นัน้ / หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิาร) 

  น าทา่นขึน้ลฟิทแ์กว้ สูภ่เูขาเทยีนจือ่ซาน หรอื ภเูขาเจา้ฟ้า เทยีนจือ่ซานมเีน้ือที ่65 ตาราง 

 กโิลเมตร ยอดเขาสงูสดุวัดได ้1,250 เมตรจากระดับน ้าทะเล ดา้นทศิตะวันออก ทศิใต ้และทศิตะวันตก 

ของเขาเทยีนจือ่ซานเต็มไปดว้ยชะง่อนผาสงูชนั มลี าหว้ยลกึและมป่ีาหนิยักษ์รูปร่างต่างๆ น าท่านสูจุ่ด

ชมววิบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจา้ฟ้า น าชมเทยีนเซีย่ตีอ้ ีเ้ฉยีว (สะพานหนึ่งในใตห้ลา้) มี

ทวิทัศน์ทีส่วยงามเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่อง น าท่านขึน้-ลงเขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง สูง 

326 เมตร  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคารบนเขา   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูฉ่างเตอ๋ ถงึฉางเตอ๋อสิระเดนิเลน่ทีถ่นนคนเดนิสไตสเ์ยอรมัน    

17.30 น.  รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.55 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวยีดเจ๊ทแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่VZ 3601  

00.20 น. เดนิทางกลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภีาพ  

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรุงเทพฯ–ฉางเตอ๋-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด / คา่ทีพ่กั 2 ทา่น ตอ่ หนึง่หอ้ง

คู ่ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ภาษีสนามบนิจนี / คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 800บาท / คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ / คา่

ประกันภัยทางอากาศ / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วระบตุามรายการ / คา่บตัร

ผา่นประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการ / คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีม่นี ้าหนักไมเ่กนิ 

20 กโิลกรัม / คา่ประกันอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม  1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ 2.คา่ท าเอกสาร

ของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิัด 3. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+

คนขับรถทอ้งถิน่ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์รวม 200 หยวนตอ่ทรปิตอ่ทา่น  

หมายเหตุ  บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลื่อนการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่

สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ ช าระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / คา่วซีา่เดีย่วและในกรณีทีส่ถานฑตู

จนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางท่านทีส่ถานฑูตไม่อนุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุใหก้ับ

ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทีเ่หลอื ช าระ

ทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังการวางมัดจ า หกัคา่ใชจ่้าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วนั - หัก

คา่ใชจ่้ายไว ้10,000 บาท/ทา่น / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ่้าย 15,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการ

เดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ่้าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฏหมาย 

หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทีม่รูีป ทัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถ่ายไม่ชดั-มดื-ด า-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้

ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยืน่วซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยืน่ไดท้ีห่ลายหน่วยงานในประเทศจนี ซึง่กฎเกณฑก์ารยืน่ คา่ธรรมเนียม 

การใชเ้อกสารประกอบอาจไม่เหมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหนา้ 

หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชัน้ชดิ จงึแจง้มาเพือ่ทราบ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
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1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุด
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไมใ่ส่

เครื่องประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกดุ ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรือสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูิ

เท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ป

ถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ

พ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมลีายเซ็น

ของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ
เอง 

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

 


