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เขาเทยีนเหมนิซาน น ัง่กระเชา้ชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่ ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง โบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ 

ลอ่งเรอืแจวตามล าน า้ถ ัว่เจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งของแมน่ า้ 

พเิศษ...เดนิวดัใจสะพานแกว้แกรนดแ์คนยอ่น สะพานขา้มภเูขายาวทีส่ดุโนโลก 

พกัหร ู4+5 ดาว , ม ือ้พเิศษสกุีเ้ห็ด , อาหารไทย , เป็ดยา่ง , ป้ิงยา่งบารบ์คีวิ 
 

ก าหนดการเดนิทาง วนัที ่10-14 , 17-21 ม.ค. , 21-25 ก.พ. 28 ก.พ.-4 ม.ีค. 62  ( 5วนั 4 คนื ) 
   วนัที ่1-5 , 6-10 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 27-31 , 28 ม.ีค.-1 เม.ย. 62   
     วนัที ่4 – 8 พ.ค. 62  

 
 

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – ฉางซา   

15.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ 
คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและท่ีนัง่ 

18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที่ FD540  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึงของจีน

รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าวว่า  “หากมาจางเจียเจ้ียแลว้
ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที่ฉางซา GUANG SHENG GARDEN HOTEL  4* หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่สอง  ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น ้าถั่วเจียง  - ถนนSHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟ่ิงหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผา่
นอ้ยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่นํ้ าถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา  เสมือนด่านช่องแคบภูเขาท่ีเด่น
ตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว แม่นํ้าลาํธารท่ีใสสะอาดจนเห็นกน้บ้ึง รวมถึงบา้นช่องท่ียกพ้ืนสูงเรียงรายกนับน
ริมนํ้า ช่างเป็นทศันียภาพท่ีสวยสดงดงามราวกบัเมืองมนุษยแ์ละเมืองสวรรคป์ระกอบกนัก็ไม่ปาน   
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม เมืองโบราณฟ่งหวง ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง120แห่ง มีถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 20 กว่าสาย ส่ิงก่อสร้าง 68 
แห่ง วตัถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยงัมีโอกาสไดเ้ยีย่มชมเมืองโบราณท่ีสร้างในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อข้ึนดว้ยหินทั้งนั้น 
มีช่ือว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นท่ีว่าการอาํเภอจุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือกาํแพงโบราณซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง 
เป็นท่ีนิยมช่ืนชอบและเป็นสถานศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นาํท่าน ล่องเรือแพ ล่องตามลาํนํ้า
ถ ัว่เจียง สนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้า สะพานโบราณ เจดีย์วัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ย สะพานไม้
โบราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านไดส้มัผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  นาํท่านเดินเล่นชม ถนน SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ให้ท่านเดินชมถ่ายรูปบา้นทรงโบราณท่ี
ยงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีและให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้แฮนดเ์มดท่ีเป็นเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหงส์     
(หมายเหตุ : หากไม่ได้ล่องแม่น ้าถัวเจยี ทางบริษัทฯ จะจดัรายการอื่นให้เป็นการทดแทน แต่ไม่สามารถคนืเงนิ เน่ืองจาก 
ค่าล่องเรือได้รวมกับค่าบัตรการเข้าเมืองโบราณฟ่งหวงแล้ว)   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมแสง สี เสียงยามราตรีของเมืองโบราณเฟ่ิงหวง บา้นโบราณท่ี
ประดบัดว้ยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผบั บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านคา้ต่างๆท่ีเปิดตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวกนัอยา่งคึกคกั  
พกัที่ฟ่งหวง FENG HUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*  

 

วันที่สาม ฟ่งหวง – จางเจีย้เจีย้ – สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ า้ประตูสวรรค์    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจยีเจีย้ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุม
พ้ืนท่ีมากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพ้ืนท่ีเป็นป่าไม ้ จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศให้เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยาน
แห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของ
ท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระ
นํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากว่า 40 ถํ้า ซ่ึงทาํให้สถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดก
โลกปี 1992 จาก UNESCO โดยผา่นทางด่วนสายใหม่ ระหว่างทางรถจะว่ิงผา่น สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพาน
แขวนขา้มหุบเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  สะพานแห่งน้ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจ๋ีโสว่ประมาณ 
20 กิโลเมตร ตวัสะพานตั้งอยูสู่งจากพ้ืนดินประมาณ 330 เมตร เปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2012   
นาํท่านชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ท่ีนอน เป็นของฝาก   

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมนิซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ีย

เพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกที่ได้บันทกึไว้ในจดหมายเหตุ
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ประวตัศิาสตร์ของเมืองจางเจยีเจีย้ เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน 
(ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  น าท่านขึน้สู่เขาโดยน่ังรถของ
อุทยานและต่อกระเช้าขึน้-ลง  ให้ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 
99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมวิว นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกว่าระดบันํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร 
ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)    

 (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทียนเหมนิซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ จะจดัโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให้  / การน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถ ้าเทยีนเหมนิซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ ้าเทียนเหมนิซาน
ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิ หรือหาโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยั
ของนักท่องเทีย่ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)     

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั     
พกัที่จางเจยีเจีย้  BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

 

วันที่ส่ี  สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – ศูนย์สมุนไพรจีน – ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยีย้น – ร้านใบชา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม จางเจยีเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดใน
โลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 เมตร กวา้ง 6 
เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกว่าคาํบรรยายใดๆ   หมายเหตุ...
เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องตรวจสอบความปลอดภยัอย่างสูงจากรัฐบาลจนี หากสะพานไม่เปิด หรือ
ปรับเปลี่ยนเวลาส าหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน แล้วแต่ความ

เหมาะสม    จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์วฒันธรรมชา ให้ท่านชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ 
ให้ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ เป็นการแช่เทา้
ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี “ศูนย์วจิยัทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและซ้ือ
ยาแกน้ํ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”   จากนั้นนาํท่านชม จวินเซิงฮวาเยีย้น พพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงภาพวาดของหล่ี 
จวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท้ี่ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ด
ทราย ก่ิงไม ้ หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที่รังสรรคข์ึ้นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่ง
มากมายหลายปีซอ้นจนเป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก    

รายการทัวร์แนะน าเพิ่มเติม :  
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Option 1 ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู เป็นทะเลสาบบนช่องเขา้สูง เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกกันํ้ า ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูถูกรายลอ้มดว้ย
ยอดเขามีววิทิวทศัน์สวยงามใหท้่านล่องเรือชมววิทิวทศัน์ของภูเขา ระหวา่งทางก็จะพบแพและคนใส่ชุดพื้นเมือง
คอยตอ้นรับ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาท ี หลงัจากล่องเรือเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหวา่งทางก็จะพบกบั
นํ้ าตกเป่าเฟ่ิงหูที่ไหลลงมาจากตวัทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์) 

Option 2 ภูเขาเทียนจ่ือซาน หรือภูเขาฮัลเลย์ลูย่า  สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ ขึ้นลงโดยลิฟทแ์กว้ไป๋หลง เป็นภูเขาที่มีววิทิวทศัน์
ที่สวยที่สุดในอุทยานจางเจียเจ้ีย ชมววิในฉากภาพยนตร์  ฮอลิวูด๊ช่ือดงั ที่ทาํใหจ้างเจียเจ้ียมีช่ือเสียงมาจนถึงทุกวนัน้ี 
ราคาท่านละ 650 หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือหัวหน้าทวัร์) 

 

 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั     

พกัที่จางเจยีเจีย้  BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

 

วันที่ห้า  จางเจียเจีย้ – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์หวังหม่าตุย – ช้อปป้ิงถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาํท่านสู่ ร้านหยก ท่ีมีผีซ่ิว สตัวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้น
ครอบครองแลว้จะร่ํารวย และมีแต่โชคลาภ      จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม พพิธิภณัฑ์หม่าหวงัตุ้ย ท่ีจดัแสดงการคน้พบช้ินแรกของจีน
โบราณท่ีมีวิธีการรักษาสภาพศพให้คงอยูจ่นถึงปัจจุบนั โดยศพแรกคน้พบโดยคนทอ้งถ่ินหูหนานเม่ือปี 1971 โดยทาํการ
ขดุลึกลงไปประมาณ 10 เมตร และไดพ้บศพสตรีท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ เส้นผมเป็นประกาย ผิวชุ่มช้ืน รอยมือรอยเทา้ยงั
ชดัเจน และขอ้ต่อกระดกูยงัเคล่ือนไหวได ้ นบัเป็นการดูแลสภาพศพท่ีดีเยี่ยมมาก และกาํลงัหาขอ้พิสูจน์ว่าเป็นการดูแล
มมัม่ีแบบเดียวกบัอียิปตห์รือไม่  นอกจากน้ีในพิพิธภณัฑย์งัจดัแสดงหนงัสือบนผา้ไหม และแผน่ไมไ้ผ่ท่ีขดุพบในสุสานท่ี
มีความสาํคญัทางโบราณคดีอีกดว้ย (พิพิธภณัฑปิ์ดทุกวนัจนัทร์)   จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่
ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ยี่ห้อจีนช่ือดงัและสินคา้ราคาถูก รวมถึงมี
ของกินพ้ืนเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินให้ท่านซ้ือของพ้ืนเมืองเป็นของฝาก        

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD541 
01.40+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ *** ทัวร์ราคาพเิศษ เข้าร้านช้อปป้ิง 4 ร้าน *** 

 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 
แล้วจงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี เพือ่โปรโมทการท่องเที่ยว ร้านสมุนไพรจนี , โรงงานผ้าไหม , 
โรงงานหยก , ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45-90 นาท ี

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง หากไม่มกีาร
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 

ข้อควรระวัง ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดนิทางไม่ได้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบไุวใ้นรายการ   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบไุวใ้นรายการ   

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน  พกัเดีย่ว 

10-14 , 17-21 ม.ค. , 21-25 ก.พ., 28 ก.พ.-4 ม.ีค. 62 
 1-5 , 6-10 ม.ีค. 62  

15,999.- 3,900.- 

14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 27-31 , 28 ม.ีค.-1 เม.ย. 62     16,999.- 3,900.- 
4-8 พ.ค. 62 17,999.- 4,900.- 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท *** 

** ท่านที่ไม่ประสงค์จะเข้าร้านช้อปป้ิง เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท ** 
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- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์    
*** ค่าน ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่น ้าหนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน ้าหนักที่เกินเอง *** 

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น 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  

 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
- การจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

 

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคนืค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีี่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดนิทาง 
ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคนืค่าต๋ัวหรือขอคนืค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีที่ท่านซ้ือตัว๋เพิม่ เกินจากจาํนวนตัว๋ที่มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  
 

@ @  เอกสารส าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. ใชส้าํเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชดัเจน   



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  FD540-541Zhang-MAY19-5D4N-FD-W36 

2. กรณีที่ท่านมีวซ่ีาจีนยืน่เองจากเมืองไทยแลว้ หกัคืนค่าวซ่ีาท่านละ 1,000 บาท  
 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือ
การควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  

-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะ
รับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิสามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียก
ค่าบริการ 
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บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


