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อทุยานจางเจยีเจีย้ เทยีนจือ่ซาน เขตอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

หรอื ภเูขาฮลัเลลยูา่ห ์สถานทีใ่ชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รือ่งอวตาร 

เขาเทยีนเหมนิซาน น ัง่กระเชา้ชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่ ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

ชมโชวน์างพญาจิง้จอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY  FOX 

พเิศษ...แกรนดแ์คนยอ่น เดนิวดัใจ...สะพานแกว้ขา้มภเูขายาวทีส่ดุในโลก 

ชมโชวห์นงัตะลงุ ,  มือ้พเิศษสกุีเ้ห็ด , อาหารไทย 
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วนัแรก  สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ – หอตู้ฝุ (ไม่รวมค่ำขึน้หอ) – จำงเจียเจีย้ 

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอย
อ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

08.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
12.05 น. ถึง สนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึงของจีน

รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีค ากล่าวว่า  “หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่
ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
หลงัอาหารน าท่านชม หอตู้ฝุ ซ้ึงตั้งอยู่ท่ีริมแม่น ้าเซีงเจียง จากจุดน้ีท่านจะสามารถมองเห็นเกาะส้ม สัญลกัษณ์ของเมืองฉางซา
ได ้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจีย้ ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมา
ทางใตข้องประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 
97.7% ของพ้ืนท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศให้เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่าน
กวา่ 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้า และน ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากว่า 40 ถ ้า ซ่ึงท า
ใหส้ถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศันท่ี์งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 
พกัที่จำงเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

 

วนัทีส่อง  แกรนด์แคนย่อนจำงเจียเจีย้เดินสะพำนแก้วยำวทีสุ่ดในโลก – ถนนซีปู้เจีย  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนจำงเจยีเจีย้ เขตอุทยำนมรดกโลกทำงธรรมชำติจำงเจยีเจีย้ 
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขำฮัลเลลูย่ำห์ เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์ร่ืองอวตาร อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางไดผ้่าน
ขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน น าท่านเท่ียวชม จำงเจยีเจีย้
แกรนด์แคนยอน สะพำนแก้วข้ำมเขำที่ยำวที่ สุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY 

WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั 
กบัวิวทิวทศันท่ี์สวยงามเกินกวา่ค าบรรยายใดๆ   
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หมำยเหตุ... ขณะนี้สถำนที่เที่ยวแกรนด์แคนย่อน ได้ท ำกำรปรับปรุงและเพิ่มเติมสถำนที่ท่องเที่ยว ท ำให้ไม่สำมำรถไปล่องเรือที่
แกรนด์แคนย่อนได้  จนกว่ำทำงอุทยำนจะมีประกำศเปิดให้ล่องเรือได้อีกคร้ัง *** เน่ืองจำกสะพำนแก้ว เป็นสถำนที่
ท่องเทีย่วใหม่ และต้องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ำงสูงจำกรัฐบำลจีน หำกสะพำนไม่เปิดให้นักท่องเทีย่วเข้ำชม ผู้จัด
ขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลีย่นสถำนทีเ่ที่ยวอ่ืนทดแทน แล้วแต่ควำมเหมำะสม ***  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้ำ ฟัง
บรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย จากนั้นมี
เวลาให้ท่านเดินทาง ช้อปป้ิงที่ถนนคนเดินปู้สิงเจีย ถนนคนเดินประจ าเมืองจางเจียเจ้ียให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก หรือ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั   
พกัที่จำงเจยีเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ำม  ล ำธำรแส้ม้ำทอง – ภูเขำเทยีนจ่ือซำน–ภูเขำฮัลเลลูย่ำห์ – สะพำนอนัดับหน่ึงใต้ฟ้ำ – ภำพวำดจำกหินกรวด 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารเท่ียวชม ล ำธำรจนิเปียนซี หรือ ล ำธำรแส้ม้ำทอง ซ่ึงเป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่อง
เขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ล าธารแซ่ทอง มีน ้ าในล าธารมีสีเขียวใสปราศจาก
มลภาวะสองฝ่ังน ้ าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงามอย่างท่ีท่านไม่เคยเห็นจากท่ีใดมา
ก่อน  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนจำงเจียเจีย้ เขตอุทยำนมรดกโลกทำงธรรมชำติจำงเจียเจีย้ ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขำ
ฮัลเลลูย่ำห์ เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เร่ืองอวตาร อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางไดผ้่านขุนเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทาง
เขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน น าท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชำติเทียนจ่ือซำน  
เป็นเขตป่าอนุรักษต่์อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอด
ทั้งปี และมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่นบัมากกว่าร้อยยอด ชม สะพำนอนัดบัหนึ่งใต้ฟ้ำ ( เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว) 
มีทิวทัศน์ท่ีสวยงามและเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัทิวทัศน์ธรรมชาติท่ี
สวยงามแสนประทบัใจ ( ขึน้-ลงโดยลฟิท์แก้วไป่หลงที่จุดสูงสุด 326 เมตร ลฟิท์แก้วริมหน้ำผำแห่งแรกของเอเซีย )   

***โปรดทรำบ ในกรณีที่ลฟิท์หรือกระเช้ำ ไม่สำมำรถใช้งำนได้  ทำงผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิโดยกำรเปลี่ยนกำรขึน้-ลงโดยกำรใช้ลฟิท์
หรือกระเช้ำเพยีงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำน้ัน***   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารเดินทางสู่ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยี่ยมชมจากนั้น
น าท่านนัง่กระเชา้และรถทอ้งถ่ินเพ่ือลงจากเขา น าท่านชม ศูนย์สุขภำพจำกยำงพำรำ ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ
เป็นของฝาก  จากนั้นน าท่านไปเท่ียวชม จวินเซิงฮวำเยีย้น พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม 
ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่ง
เป็นภาพทิวทศัน ์จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก   

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั   
พกัที่จำงเจยีเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 
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วนัทีส่ี่  เทยีนเหมินซำน (รวมกระเช้ำ) – ทำงเดินกระจก – ถ ำ้ประตูสวรรค์ – โชว์นำงพญำจิง้จอกขำว 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร น าท่านชม ร้ำนผ้ำไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้
เคร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพ่ือมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้ง
ของฝากและใชเ้อง จากนั้นพาท่านสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ีย  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมนิซำน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 
6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของ
เมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ท่ีมี
ทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั   น ำท่ำนขึ้นสู่เขำโดยน่ังรถของอุทยำนและต่อกระเช้ำขึน้-
ลง  ใหท่้านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเสน้ทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชม
วิว น าท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของ
ทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
อยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทำงเดนิกระจกขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ)    

  (หมำยเหตุ : กำรน่ังกระเช้ำขึน้-ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ำปิดซ่อมบ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะจดัโปรแกรมอ่ืนมำทดแทน
ให้  / กำรน่ังรถของอุทยำนขึ้นไปบนถ ้ำเทียนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่สำมำรถขึ้นไปที่ถ ้ำเทียนเหมินซำนได้ ทำง
บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดยยดึตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ)     
จากนั้นน าท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์วฒันธรรมชำ ใหท่้านชิมชาด า สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ ให้
ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก    

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชมโชวอ์ลงัการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A 
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจง้
แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอก
ขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสูเ้พ่ือความรักจนทา้ยท่ีสุด
กส็มหวงัในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ***โปรดทรำบ โชว์นีแ้สดงทีโรงละครกลำงแจ้ง
หำกมกีำรปิดกำรแสดงในวนัน้ันๆ ไม่ว่ำจะด้วยกรณีใดๆ ท ำให้เข้ำชมไม่ได้ผู้จดัรับผดิชอบเพยีงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทน 
ให้เท่ำน้ันหำกบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มกีำรคืนค่ำบริกำรใดๆ***        

พกัที่จำงเจียเจีย้ โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 
 

วนัที่ห้ำ  จำงเจียเจีย้ – ฉำงซำ – ผ้ำปักเซ่ียงซ่ิว – ช้อปป้ิงถนนคนเดินหวงซิงลู่  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอำหำร   หลงัอาหารน าท่านสู่ ร้ำนหยก ท่ีมีผีซ่ิว สตัวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้น
ครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย ์

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านชม ศูนย์หัตถกรรมผ้ำปักเซียงซ่ิว เป็นศูนยท่ี์มีช่ือเสียงดา้นงานปักฝีมือ
ละเอียดอ่อนชอ้ย และสวยงามดัง่ภาพวาดซ่ึงเป็นเอกลษัณ์เฉพาะท่ีเล่ืองช่ือลือนาม 1 ใน 4 ของจีน ไดแ้ก่ ผา้ปักซูซ้ิวมณฑลเจ๋อ
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เจียง, ผา้ปักสู่ซ้ิวมณฑลเสฉวน, ผา้ปักเยี่ยซ้ิวมณฑลกวางตุง้ โดยใหท่้านไดช้มและเลือกซ้ือผา้ปักเพ่ือเป็นท่ีระลึก  จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม 
ยี่หอ้จีนช่ือดงัและสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพ้ืนเมืองใหท่้านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินใหท่้านซ้ือของพ้ืนเมือง
เป็นของฝาก        

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเขา้ท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 
       ที่พกั  HUAFENGHUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่หก  ฉำงซำ - กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.55 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD 541  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง *** 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสุนนของจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ีถึง 1 ช่ัวโมง  
หำกลูกค้ำท่ำนใดไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จดัหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดนิทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำนแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง 
หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 



 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  JANGJAI CHANGSHA 6D5N JAN18-FD-W36 

อตัรำค่ำบริกำร *** ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเดก็ *** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีทีน่ ้ำหนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ) 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

-ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ, หัวหน้ำทวัร์ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท  
 

เง่ือนไขกำรสำรองที่นั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 
 
 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง ผู้ใหญ่ / เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกัเดี่ยว 

1-6, 5-10, 8-13, 12-17, 15-20, 22-27 ก.ย. 60 
1-6, 15-20, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย.-4 ธ.ค. 60 
13-18, 20-25 ธ.ค. 60 

16,999.- 3,900.- 

10-15, 12-17, 17-22, 23-28, 25-30 ต.ค. 60 17,999.- 3,900.- 

19-24 ต.ค. 60 20,999.- 4,900.- 

27 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 19,999.- 4,900.- 
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เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดนิทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงนิล่วงหน้ำเตม็ 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมดัจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลิก
จะไม่มกีำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่สำมำรถท ำ
เร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงั

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

 

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. สาํเนาพาสปอร์ต  

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 
- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท 

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ี
อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
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-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบาง
รายการ 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 
ตวัอย่ำงกำรถ่ำยหน้ำพำสปอร์ตเพ่ือย่ืนวซ่ีำกรุ๊ป 

   


