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อทุยานจางเจยีเจีย้ เทยีนจือ่ซาน เขตอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

หรอื ภูเขาฮลัเลลยูา่ห ์สถานทีใ่ชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รือ่งอวตาร 

เขาเทยีนเหมนิซาน น ัง่กระเชา้ชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่ ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง โบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ ลอ่งเรอื

แจวตามล าน า้ถ ัว่เจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งของแมน่ า้ 

กาํหนดการเดนิทาง   13-18, 14-19, 15-20, 20-25, 21-26, 22-27 ต.ค. 61     

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

15.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษทัฯ คอย
อาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและท่ีนัง่ 
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18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึงของจีน

รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าวว่า  “หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่
ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
       พกัที่ฉางซา DAYS HOTEL 5* หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  ฉางซา – เมืองโบราณเฟ่ิงหวง - ล่องเรือถัวเจียง – บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวนิ – ไนท์ทัวร์เมืองโบราณเฟ่ิงหวง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไปยงั เมืองโบราณเฟ่ิงหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชน
เผา่นอ้ยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่นํ้ าถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขา  เสมือนด่านช่องแคบภูเขาท่ี
เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว แม่นํ้ าลาํธารท่ีใสสะอาดจนเห็นก้นบ้ึง รวมถึงบา้นช่องท่ียกพ้ืนสูงเรียงรายกนับน
ริมนํ้า ช่างเป็นทศันียภาพท่ีสวยสดงดงามราวกบัเมืองมนุษยแ์ละเมืองสวรรคป์ระกอบกนัก็ไม่ปาน 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม เมืองโบราณฟ่งหวง ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น
วฒันธรรมอนัลํ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง12แแห่ง มีถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 2แ กว่าสาย ส่ิงก่อสร้าง 68 แห่ง วตัถุ
โบราณ 116แห่ง ท่านยงัมีโอกาสไดเ้ยี่ยมชมเมืองโบราณท่ีสร้างในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อข้ึนดว้ยหินทั้งนั้น มีช่ือว่า “หวง
ซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นท่ีว่าการอาํเภอ จุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือกาํแพงโบราณซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง เป็นท่ีนิยมช่ืนชอบ
และเป็นสถานศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นําท่านโดยสารเรือแพ ล่องตามลาํนํ้ าถ ัว่เจียง สนุก 
ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคา
คลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านไดส้ัมผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  
นาํท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวนิ อดีตนกัประพนัธ์ นกัประวติัศาสตร์และนกัการศึกษาคน้ควา้โบราณคดีนามอุโฆษ
ของจีน บา้นเกิดของเส่ินฉงเหวินเป็นบา้นท่ีปลูกลอ้มรอบลานบา้นทั้งส่ีดา้น ก่อดว้ยอิฐทนไฟท่ีมีสัญลกัษณ์ประจาํทอ้งถ่ินใน
ภาคตะวนัตกของมณฑลหูหนานและไดต้กทอดมาจากปู่ ของเส่ินฉงเหวินอดีตผูบ้งัคบัการทหารประจาํมณฑลกุ้ยโจวในสมยั
ราชวงศชิ์ง ต่อมาจึงสร้างเป็นบา้นเกิดหลงัดงักล่าว ท่านเส่ินฉงเหวินไดจ้ดบนัทึกประวติัให้ผูค้นไดรู้้จกัท่ีมาท่ีไปของเมืองฟ่
งหวงนัน่เอง  (หมายเหตุ : หากไม่ได้ล่องแม่น้ําถัวเจยี ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน เน่ืองจากค่าล่องเรือได้รวมกับค่าบัตรการเข้า
เมืองโบราณฟ่งหวงแล้ว)   

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมแสง สี เสียงยามราตรีของเมืองโบราณเฟ่ิงหวง บา้นโบราณท่ีประดบั
ดว้ยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผบั บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านคา้ต่างๆท่ีเปิดตอ้นรับนกัท่องเท่ียวกนัอย่าง
คึกคกั พกัที่  FENGHUANG GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

วันที่สาม เฟ่ิงหวง – จางเจียเจีย้ – ขึน้ลิฟท์แก้วไป่หลง – เทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเล่ลูย่าห์ – สะพานหน่ึงในใต้ล้า – ลําธาร
จินเปียนซี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย้ ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่า 264 
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ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพ้ืนท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 
1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสา
หินทรายท่ีตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ้ า และนํ้ าตกมากมาย 
รวมทั้งมีถํ้ากว่า 40 ถํ้า ซ่ึงทาํให้สถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารเดินทางสู่ อุทยานจางเจยีเจีย้ เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจีย
เจีย้ ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เร่ืองอวตาร อุทยานจางเจียเจ้ีย
ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้
ผา่นขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน นาํท่านเท่ียวชม เขต
อนุรักษ์ธรรมชาตเิทียนจือ่ซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชม
ยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นบัมากกว่าร้อยยอด ชม สะพาน
อันดับหน่ึงใต้ฟ้า ( เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว) มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้น
ตาต่ืนใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแสนประทบัใจ ( ขึน้-ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดสูงสุด 326 เมตร ลิฟท์แก้วริมหน้าผา
แห่งแรกของเอเซีย)  ***โปรดทราบ ในกรณีที่ลิฟท์ ไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิโดยการเปลี่ยนการขึ้น-ลงโดย
การใช้ลิฟท์หรือกระเช้าเพยีงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน***   

คํา่  บริการอาหารคํ่าท่านด้วยมือ้สุกีท้้องถิ่น ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัที่จางเจยีเจีย้ พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่ส่ี   พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวทีสุ่ดในโลก  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาํท่านไปเท่ียวชม จวนิเซิงฮวาเยีย้น พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ท่ีใช้วสัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้
หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นท่ี
เล่ืองลือไปทัว่โลก  เยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม จางเจียเจ้ียแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาว
ที่สุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 43แ เมตร กวา้ง 
6 เมตร สูงถึง 3แแ เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกว่าคาํบรรยายใดๆ   หมายเหตุ...
เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งตรวจสอบความปลอดภยัอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ชม ผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนสถานท่ีเท่ียวอ่ืนทดแทน แลว้แต่ความเหมาะสม        

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัที่จางเจยีเจีย้ พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่ห้า  ศูนย์สุขภาพแอนไอออน  – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – โชว์นางพญาจิง้จอกขาว 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนาํท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพอาทิ 
หมอนจากยางพารา ท่ีนอน เป็นของฝาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 
6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของ
เมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหน้าผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคล้ายประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ท่ีมี
ทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั        นําท่านขึ้นสู่เขาโดยน่ังรถของอุทยานและต่อกระเช้า
ขึน้-ลง  ให้ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึง
จุดชมวิว นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของ
ทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกว่าระดบันํ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
อยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)   

  (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทน
ให้  / การน่ังรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถํ้าเทียนเหมินซานได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   จากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้และรถ
ทอ้งถ่ินเพ่ือลงจากเขา  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัที่จางเจยีเจีย้ พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

Option ท่านสามารถเลือกซ้ือ โชวอ์ลงัการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลง
รักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกว่า 5แแ ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอด
ยาวแบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอก
ขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพ่ือความรักจนท้ายท่ีสุดก็สมหวงัในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY 
ENDING ให้ผูช้มกลบัไปนอนฝันดี   

วันที่หก ร้านหยก – จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนาํท่าน ชมหยก ท่ีมีผีซ่ิว สตัวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้
จะร่ํารวย และมีแต่โชคลาภ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์( นัง่รถ
ทางไกล อิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ถึงมืองฉางซา นาํท่านนาํท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของ
มณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ยี่ห้อจีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกิน
พ้ืนเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินให้ท่านซ้ือของพ้ืนเมืองเป็นของฝาก        

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD 541   
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01.40+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ **ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็** พกัเดีย่ว 
14-19, 15-20 ต.ค. 61    19,999.- 3,900.- 

13-18, 20-25, 21-26, 22-27 ต.ค. 61 21,999.- 4,900.- 
 
 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี เพือ่โปรโมทการท่องเที่ยว  
แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ช่ัวโมง 

 หากลกูค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่านแต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ้าหนักที่เกินเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
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- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  - ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท หรือแบบเดีย่ว ท่านละ 1,500 บาท  
-ค่าทปิไกด์ท้องถิน่, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดนิทาง ท่านละ 1,500 บาท  

 

เงือ่นไขการสารองที่น่ัง 

- การจอง มัดจาํท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางให้กบัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

เอกสารสําหรับยืน่วีซ่าจีน 10 วันทําการ ยื่นวซ่ีากรุ๊ป  

1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  

เอกสารสําหรับยืน่วีซ่าจีน 4 วันทําการ ยื่นที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืน้หลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ ไม่
ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ที่อยู่ที่ทํางาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,แ00 บาท 
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เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

หมายเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาลํา เมือ่ออกต๋ัวแล้วไม่สามารถนํามาคนืเงินได้ และไม่มีราคาต๋ัวเด็ก 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านําส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บัดุลย
พนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวสิยัใดๆ ที่ทาํใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ  

                                   บริษัทฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 
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