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NT517
ทวัรป่์าหหูยาง มองโกเลยีใน แกรนดแ์คนยอนผงิซานห ูจางเย่ ตนุหวง 8 วัน 7 คนื (TG)
[ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล]
ทัวรจ์างเย่-ตนุหวง จนี , 8 วัน 7 คนื ,

SUN SHINE HOTEL  , ZHANGYE HOTEL  , Grand hotel  , TAIHAO KOKUSAI HOTEL  , Crowne Plaza

เฉงิตู - หลนัโจว - จางเย ่- วดัตา้ฝอซอื - ภูเขาสายรุง้ตนัเซยี - เจยียกีวน - แกรนดแ์คนยอนผงิซานห ู
ดา่นเจยียกีวน - กําแพงเมอืงจนี - เออ๋จนี่าฉ ี- ป่าหหูยาง - ทะเลสาบจหียวน - ตุนหวง - วดัถ้าํแหง่ตุนหวง - โมเ่กาคู 
ภูเขาทะเลทรายหมงิซาซาน - ทะเลสาบพระจนัทรเ์สยีว - ทะเลทรายหมงิซาซาน - หลานโจว - ถนนคนเดนิควนจา่ย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิต ูมณฑลเสฉวน) - บนิภายใน สูเ่มอืงหลนัโจว

07.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

10.05 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิไทย Thai Airways เทยีวบนิท ีTG 618



14.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตังอยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าํหมนิ ใจกลางมณฑล
มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุ่น
ฤดหูนาวทไีม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชนืสงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี
ในปัจจบัุนเป็นทังศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนันนําทกุทา่นเขา้สูท่พัีก

17:15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลนัโจว โดย สายการบนิ China Eastern Airline (MU) เทยีวบนิท ีMU2414

18:50 น.
เดนิทางถงึ เมอืงหลนัโจว

ค่าํ
นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร เพอืรับประทานอาหารค่าํ

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมทพัีก พรอ้มพักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
SUN SHINE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
หลนัโจว - จางเย ่- วดัตา้ฝอซอื - ภเูขาสายรุง้ ตนัเซยี - เมอืงเจยียกีวน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ บรกิารอาหารแบบกลอ่ง (โรงแรมจัดเตรียมไวใ้ห)้

10.40 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงจางเย ่โดย สายการบนิ Chengdu Airlines เทยีวบนิท ีEU2271

11.40 น.
เดนิทางถงึ เมอืงจางเย ่มณฑลกานซู ่ตังอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจนี ตอนบนของแม่น ้าํเหลอืง (ฮวงโห) มพีนืทปีระมาณ
454,000 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นอันดับท ี7 ของประเทศจนี พนืทขีองมณฑลประกอบดว้ย ภเูขา รอ้ยละ 30 ทุง่หญา้ รอ้ยละ 30 ทะเลทราย
รอ้ยละ 20 ป่า รอ้ยละ 10 และพนืทเีกษตรกรรม รอ้ยละ 10
กานซูนั่นเป็นมณฑลทมีปีระวัตศิาสตรเ์รืองราวกลา่วขานถงึตํานานเสน้ทางสายไหมมานานนับพันปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหารนําทา่นชม วดัตา้ฝอซอื มอีายุมากกวา่ 900 ปี ซงึเป็นมหาวหิารประดษิฐานพระนอนทใีหญ่ทสีดุของจนี 

จากนันนําทา่นเขา้ชม ภเูขาสายรุง้ตนัเซยี ความมหัศจรรยอั์นยงิใหญ่ทกีอ่เกดิมาจากธรรมชาต ิอุทยานธรณีวทิยาเขาสายรุง้ตันเซยี Zhangye
Danxia Landform Geological Park ตังอยู่ทเีมอืงจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู ่(Gansu)เป็นแนวเขาทมีลีวดลายเป็นรวิสธีรรมชาติ
ประกอบไปดว้ยหนิทรายและแร่ธาตติา่ง  ๆทเีกดิขนึจากการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกเมอื 24 ลา้นปีกอ่น ลม และ ฝนใชเ้วลานานนับพันๆปี
กัดเซาะแนวเขาจนเกดิเป็นภมูปิระเทศทกีวา้งใหญ่ไพศาลและมสีสีนัสดุแสนจะมหัศจรรยดั์งเชน่ทกุวันนี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยียกีวน (Jiayuguan) (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.) คอืเมอืงทอียู่ในมณฑลกานซ ู(Gansu)
เป็นทตัีงของป้อมปราการของกําแพงเมอืงจนีทางดา้นทศิ เป็นจดุแรกทเีรมิทําการกอ่สรา้งกําแพงเมอืงจนีในสมัยราชวงศห์มงิหรือเมอืราว ปี ค.ศ.
1368 ดา่นเจยียวกีวนจงึเหมอืนเป็นเสน้ทางเปิดออกสูเ่สน้ทางสายไหมทนัีกเดนิทางจะตอ้งผา่นเขา้ออกกันในเวลานัน

ทพีกั
ZHANGYE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3



เจยียกีวน - แกรนดแ์คนยอนผงิซานห ู- ดา่นเจยียกีวน - กําแพงเมอืงจนี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม แกรนดแ์คนยอนผงิซานห ูเมอืงจางเย่ มณฑลกานซู ่ดนิแดนหนิผาทยีืนหยัดผา่นตํานานแหง่เสน้ทางสายไหมมายาวไกล
ถงึแมว้า่กาลเวลาจะทําใหเ้สน้ทางสายไหมแปลยีนแปลงไป แตภ่ผูาหนิแกร่งเหลา่นียังคงตังตระหงา่นอย่างมันคง ทา้ทายนักเดนิทางผูม้าเยือน
ใหไ้ดช้มความมหัศจรรยท์เีกดิขนึบนโลกใบนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม กําแพงเมอืงจนี ดา่นเจยียกีวน ดา่นประตเูจยียีกวนเป็นดา่นปราการทสํีาคัญของเสน้ทางสายไหม
ถอืเป็นซุม้ประตดูา่นสดุทา้ยของกําแพงเมอืงจนี ดา่นตะวันตก ประกอบดว้ยกําแพง ซุม้ประต ูกําแพงเมอืง ดา่นปราการ
ซงึสรา้งดว้ยวัตถุดบิทมีอียู่ในทอ้งถนิ ทําดว้ยดนิเหนียวและทรายทหีาไดง้า่ยโดยการนําดนิมาคัว กับเมล็ดพชืและผสมปนูขาว ,ขา้วเหนียว ,น ้าํตาล
ฯลฯ มาตําอัดแน่นเป็นชนั  ๆจนเป็นกําแพงททีนทานแข็งแรง เนืองจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
Grandhotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เจยียกีวน - เมอืงเออ๋จนีา่ฉ ี- ป่าหหูยาง ทกีลายเป็นฟอสซลิไม ้(เฮยสุย่ กวา้ยซูห่ลนิ)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เดนิทางสู ่เมอืงเออ๋จนีา่ฉ ี(Ejina Qi) เมอืงเล็กๆทตัีงอยู่ทางตะวันตกสดุของเขตปกครองมองโกเลยีใน (Inner Mongolia Autonomous
Region) นับตังแตก่ารปฏริูปทางเศรษฐกจิของจนีในปี 1980 Ejin ไดพั้ฒนาเศรษฐกจิอย่างรวดเร็ว ในชว่งตน้ศตวรรษท ี21
จนกลายเป็นหนงึในมณฑลทเีตบิโตเร็วทสีดุในประเทศทวัีดโดยจดีพีี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไปชม ป่าหหูยาง ทกีลายเป็นฟอสซลิไม ้(เฮยสุย่ กวา้ยซูห่ลนิ) ซงึชว่งเวลาทสีวยทสีดุ จะเป็นเวลาเย็น  ๆจนถงึพลบค่าํ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
TAIHAOKOKUSAIHOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงเออ๋จนีา่ฉ ี- ทะเลสาบจหียวน - เมอืงตนุหวง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชม ทะเลสาบจหียวน (Juyan Lake) เป็นทะเลสาบในทะเลทรายโกบ ีตังอยู่ทางตะวันตกของมองโกเลยีใน
ใกลช้ายแดนกับมองโกเลยี มพีนืทปีระมาณ 267 ตารางกโิลเมตร 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตนุหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8-9 ชวัโมง)

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางกันตอ่ มุ่งหนา้สู ่เมอืงตนุหวง

ค่าํ
เดนิทางถงึ เมอืงตนุหวง รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
SUN SHINE HOTEL SHA CAU Dun huang ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ตนุหวง - วดัถ้าํแหง่ตนุหวง โมเ่กาค ู- ภเูขาทะเลทรายหมงิซาซาน + ทะเลสาบพระจนัทรเ์สยีว (รอบแรก)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม วดัถ้าํแหง่ตนุหวง โมเ่กาค ู(ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1987)
เป็นถ ้าํทางพทุธศาสนาทสํีาคัญและเป็นมรดกโลกอันยงิใหญ่แหง่หนงึของประเทศจนี นับตังแตเ่รมิสรา้งในครสิตศ์ตวรรษท ี4-14 (
ราชวงศเ์วย่เหนือ - ราชวงศห์ยวน) ดว้ยความเลอืมใสศรัทธาในพทุธศาสนาของมนุษย ์จงึไดทํ้าการเจาะผนังหนิทรายบนหนา้ผาของภเูขาหมงิซา
ซงึสงูจากพนืดนิประมาณ 50 เมตร ยาวกวา่ 12 กโิลเมตร สรา้งเป็นถ ้าํนอ้ยใหญ่รวม 492 ถ ้าํ, รูปปัน 2,415 รูป
และภาพจติรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ ้าํอันงดงามทถีูกวาดไวแ้ตกตา่งกันไปตามยุคสมัย ... ทําใหถ้ ้าํผาโม่เกาคู
กลายเป็นศาสนสถานทสํีาคัญบนเสน้ทางสายไหม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นชม ภเูขาทะเลทรายหมงิซาซาน (รอบแรก) เนน้ทํากจิกรรมตา่ง  ๆซงึอยู่ท ีเมอืงตนุหวง มณฑลกานซู่
เป็นกลุม่ของเนนิทรายทมีคีวามยาวราว 40 กโิลเมตร จากทศิตะวันตก ณ หบุเขาตังเหอไปจรดยังตะวันออกทถี ้าํหนิสลักม่อเกา
และมคีวามกวา้งจากทศิเหนือจรดทศิใตร้าว 20 กโิลเมตร โดยยอดทสีงูทสีดุของเนนิทรายครวญแหง่นีนันมคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลถงึ 1,715
เมตร 

กจิกรรมแนะนําทหีา้มพลาด : ขอีูฐ (มคีนจงู) ไปตามเนนิทราย พรอ้มถ่ายรูปสวย  ๆกับอูฐทเีราข ี/ เพมิความสนุก ดว้ยการ นังกระดานสไลด์
ลงเนนิทรายจากทสีงู / ขับ ATV ตะลยุทะเลทราย / ชมพระอาทติยต์กดนิทตีนุหวง 

นําทา่นชม ทะเลสาบพระจนัทรเ์สยีว หรือชอืในภาษาจนี เย่วเ์หยา เฉวยีน (Yueya Quan) เป็นทะเลสาบแหง่เดยีวในอาณาบรเิวณนี
เป็นจดุแวะพักทสํีาคัญของการคา้ขายบนเสน้ทางสายไหมในยุคโบราณ แตเ่ดมิทะเลสาบนีมคีวามยาว 300 เมตร
ลอ้มรอบไปดว้ยสนัทรายขนาดใหญ่ ซงึสนัทรายนีมคีวามสมัพันธท์างกลศาสตรธ์รรมชาต ิคอืลมทะเลทรายจะพัดทรายขนึไปทับถมกันบนสนัทราย
จากสนัทรายดา้นหนงึไปยังสนัทรายอกีดา้นหนงึ โดยไม่พัดลงมาทับถมทรายดา้นลา่ง ทะเลสาบจงึไม่ถูกลนืหาย หมายเหต ุ:
ทะเลสาบพระจนัทรเ์สยีว จะตดิไฟประดบัสวยงามในยามค่าํคนื

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
SUN SHINE HOTEL SHA CAU Dun huang ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ทะเลทรายหมงิซาซาน (รอบท ี2) - สนามบนิเมอืงตนุหวง - บนิภายใน สูเ่มอืงเฉงิตู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเขา้เก็บบรรยากาศตอนเชา้ของ ทะเลทรายหมงิซาซาน (รอบท ี2) ... เนน้ถ่ายรูปสวย ๆ
ใหเ้วลาทา่นถ่ายรูปกับแสงยามเชา้ของทะเลทรายโกบ ีกอ่นจะเดนิทางกลับเฉงิต ูไดเ้วลาอันสมควร 



นําทา่นสู ่สนามบนิเมอืงตนุหวง หมายเหต ุ: ไกดจ์ะหาของวา่งรองทอ้งใหท้กุทา่น ทสีนามบนิเมอืงตนุหวง กอ่นขนึเครอืง

12.55 น.
เดนิทางออกจาก เมอืงตนุหวง โดย สายการบนิ Sichuan Airlines (3U) เทยีวบนิท ี3U8056

14.25 น.
แวะพักท ีเมอืงหลานโจว

15.20 น.
เดนิทางตอ่จาก เมอืงหลานโจว มณฑลกานซู ่สู ่เมอืงเฉนิต ูมณฑลเสฉวน

16.55 น.
เดนิทางถงึ เมอืงเฉนิต ูมณฑลเสฉวน จากนันเดนิทางเขา้สูท่พัีกโรงแรม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
Crowne Plaza ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
ถนนคนเดนิควนจา่ย - ลมิรสอาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิควนจา่ย หรอื ควานไจเ่ซยีงจอื (Kuan Zhai Xiang Zi) แปลเป็นไทยไดใ้จความ “ซอยกวา้งซอยแคบ”
เป็นถนนทมีเีสน่หแ์ละกลนิไอของอาคารบา้นเรือนทตีกแตง่ดว้ยเรืองราววถิชีวีติการเป็นอยู่ของคนจนีเฉงิตใูนสมัยโบราณ
แตผ่สมความเป็นทันสมัยใสเ่ขา้ไปไดอ้ย่างลงตัว ถนนคนเดนิม ี3 ซอย แตล่ะซอยมคีวามยาวประมาณ 400 เมตร มรีา้นคา้เล็กๆ
ตังเรียงรายอยู่ในแตล่ะซอยและตรอกใหเ้ดนิชอ้ปกันเพลนิ ทังรา้นหนังสอื รา้นชา-กาแฟ บาร ์เสอืผา้ ไปจนถงึรา้นอาหารนานาชนดิ
รวมรา้นคา้ทกุซอยแลว้มจํีานวนหลายรอ้ยรา้นคา้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรเพอืสขุภาพ

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิเมอืงเฉงิตู

15.30 น.
ออกเดนิทางจาก เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน ประเทศจนี สู ่สวุรรณภมู ิโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG619

17.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์างเย-่ตุนหวง จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:52 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์างเย-่ตุนหวง จนี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาว (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• เมนพูเิศษ :: อาหารสมนุไพรยาจนี

• พเิศษ :: มชี่างภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล + รวมทปิไกดแ์ละคนขบั

• ของแถม :: หมวกแกป๊

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

• 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

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

•  คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่ง ๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่ทปิยกกระเป๋า ใบละ 5 หยวนตอ่เทยีว (แนะนาํใหล้ากกระเป๋าเองทงัขนึและลง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากไทย ขนึอยูก่บัความเหมาะสมในเรอืงของการบรกิาร (ไมบ่ังคบั)

เงอืนไขการจองและสํารองทนัีง

•  วางเงนิมดัจํา ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 10,000 บาท หรอื 50% ของราคาเตม็

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน

• หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน ตอ้งชําระเตม็จํานวน 100%

• หากไมช่ําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน ถอืวา่สละสทิธ ิและไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจําคนืได ้



เงอืนไขการเดนิทาง

•  โปรแกรมและราคาสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัเครอืงบนิและคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่
หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอนืใด

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ แตม่กีารยนืวซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอนืใด บรษัิทฯ
จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทจี่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตวัเครอืงบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบชําระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตวั + คา่ตวัเครอืงบนิใหมท่ังหมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนันๆ + สว่นตา่งของภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิ /
ตวั 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอนืๆ เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้ (คา่ตวัเครอืงบนิของผูท้ไีมเ่ดนิทางทอีอกตวัไปแลว้
แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้งึอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน)

• คณะทัวรค์รบ 10 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ
หรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธการเขา้ หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศ
ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ
ทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

การยกเลกิการเดนิทาง

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-6 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

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

เอกสารในการทําวซีา่จนี

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

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• 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

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

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

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

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

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 5,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ กรณุาตดิตา่เจา้หนา้ที

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

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-



ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

สถานทูตจนี ไมร่บัเลม่ของทา่นเพอืยนืขอวซีา่ในกรณดีงัน ี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อัตราคา่วซีา่ดว่น เมอืสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน จ่ายเพมิท่านละ 1,200 บาท

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน มฉิะนันบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่านอตัราคา่บรกิารนรีวม
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