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เสน้ทางใหม.่..อทุยานอา่ยจา้ย ทางเดนิกระจกเลยีบหนา้ผาแหง่ใหม ่ 

ชมววิแกรนดแ์คนยอ่นอา่ยจา้ย ชมวถิวีฒันธรรมหมูบ่า้นแมว้ โตะ๊ฐานสวรรค ์

เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง โบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ 

ลอ่งเรอืแจวตามล าน า้ถ ัว่เจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งของแมน่ า้ 

พเิศษ...เดนิวดัใจสะพานแกว้แกรนดแ์คนยอ่น สะพานขา้มภเูขายาวทีส่ดุโนโลก 

มือ้พเิศษสกุีเ้ห็ด , อาหารไทย , เป็ดยา่ง , ป้ิงยา่งบารบ์คีวิ ,อาหารพืน้เมอืงแมว้ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที่ 26-30 มิถุนำยน 2562   ( 5 วนั 4 คืน ) 
          
 

วันแรก   สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ   

15.30 น. คณะพร้อมกนัที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่จาก
บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและที่นัง่ 

18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ  โดยเที่ยวบินที่ FD540   



22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึง
ของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีค  ากล่าววา่  “หากมา
จางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ที่พกั  
พักที่ฉำงซำ GUANG SHENG GARDEN HOTEL  4* หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง  ฉำงซำ – เมืองโบรำณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น ้ำถั่วเจียง  - ถนนSHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์    

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองโบรำณเฟ่ิงหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของ
ชนเผา่นอ้ยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น ้ าถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา เสมือนด่านช่อง
แคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว แม่น ้ าล าธารที่ใสสะอาดจนเห็นกน้บึ้ง รวมถึงบา้นช่องที่ยก
พื้นสูงเรียงรายกนับนริมน ้ า ช่างเป็นทศันียภาพที่สวยสดงดงามราวกบัเมืองมนุษยแ์ละเมืองสวรรคป์ระกอบกนั  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเที่ยวชม เมืองโบรำณฟ่งหวง ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง120แห่ง มีถนนที่ปูดว้ยหินเขียว 20 กวา่
สาย ส่ิงก่อสร้าง 68 แห่ง วตัถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยงัมีโอกาสไดเ้ยีย่มชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็น
เมืองที่ก่อขึ้นดว้ยหินทั้งนั้น มีช่ือวา่ “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่วา่การอ าเภอจุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือก าแพงโบราณ
ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง เป็นที่นิยมช่ืนชอบและเป็นสถานศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาทั้งชาวจีนและ
ต่างชาติ น าท่าน ล่องเรือแพ ล่องตามล าน ้ าถัว่เจียง สนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า 
สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอต๋ัวชุ่ย สะพานไมโ้บราณที่มีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส ฯลฯ 
อวดความเป็นธรรมชาติใหท้่านไดส้มัผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก  น าท่านเดินเล่นชม ถนน 
SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ใหท้่านเดินชมถ่ายรูปบา้นทรงโบราณที่ยงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีและใหท้่านเลือกซ้ือ
สินคา้แฮนดเ์มดที่เป็นเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหงส์     
(หมำยเหตุ : หำกไม่ได้ล่องแม่น ้ำถัวเจีย ทำงบริษัทฯ จะจัดรำยกำรอ่ืนให้เป็นกำรทดแทน แต่ไม่สำมำรถคืนเงนิ 
เน่ืองจำก ค่ำล่องเรือได้รวมกับค่ำบัตรกำรเข้ำเมืองโบรำณฟ่งหวงแล้ว)   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชมแสง สี เสียงยำมรำตรีของเมืองโบรำณเฟ่ิงหวง บา้นโบราณ
ที่ประดบัดว้ยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผบั บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านคา้ต่างๆที่เปิดตอ้นรับ
นกัท่องเที่ยวกนัอยา่งคึกคกั  
พักที่จ๋ีโส่ว JISHOU VIENNA HOTEL หรือ BU YI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*  

วันที่สำม  ร้ำนหยก – ชมสะพำนแขวนอ่ำยจ้ำย – ทำงเดินกระจก – หมู่บ้ำนแม้ว ชมแกรนด์แคนยอน โต๊ะฐำนสวรรค์  
    จำงเจียเจีย้ – ร้ำนผ้ำไหม – ถนนซีปู้เจีย     

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ ร้ำนหยก ที่มีผซ่ิีว สตัวน์ าโชคที่ชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไว้
ในครอบครองแลว้จะร ่ารวย และมีแต่โชคลาภ  จากนั้นเดินทางสู่อุทยำนอ่ำยจ้ำย ตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัตกเขตเซียงซี พื้นที่
รวม 25 ตร.กม. เป็นเขตต่อเทือกเขาหวูห่ลิงที่มีววิธรรมชาติสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งกลมกลืนระหวา่งภูเขา,น่านน ้ า 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ และผูค้นที่ยงัอนุรักษว์ฒันธรรมแบบเก่าไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั    

 
 



น าท่านชมสะพำนแขวนอ่ำยจ้ำย Aizhai Bridge สะพานแขวนขา้มหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก เป็นหน่ึงในสะพานที่
สร้างยากที่สุดในโลก เน่ืองจากเป็นการสร้างสะพานขา้มเขา 2 ลูกขา้งล่างเป็นหุบเขาสูงชนั   ฐานของสะพานสูงจาก
พื้นดิน 330 เมตร จากดา้นล่างของหุบเขา 1,073 เมตร ความ
ยาวช่วงหลกัของสะพานคือ 1,196 เมตร น าท่านเดิน 
ทำงเดินกระจกเลียบหน้ำผำ เปิดใหบ้ริการในปี 2561 เป็น
ส่วนหน่ึงของสะพาน อ่ายจา้ย ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาแนวตั้ง 
ทางเดินทางสามารถมองเห็นหุบเขา แม่น ้ าตงเหอ พร้อมกบั
มุมมองของสะพานแขวน จากนั้นน าท่านเยี่ยมหมู่บ้ำนแม้ว 
ชมวถีิชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยที่ไดรั้บ
การอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี   น าท่านชมววิแกรนด์แคนยอ่น และชมโต๊ะฐำนสวรรค์ ที่คนที่น่ีถือวา่เป็นจุดเช่ือมต่อกบั
สวรรค ์ใชเ้ป็นสถานที่ขอพรใหเ้ทพเจา้คุม้ครองหมู่บา้นและชุมชนใหมี้แต่ความสุขความเจริญ 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจีย้ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลกัษณะพเิศษและมีทศันียภาพที่
งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศให้
เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ 
และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ี คอื ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 
เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้ า และน ้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 40 ถ ้า ซ่ึงท าใหส้ถานที่แห่งน้ี มีภูมิ
ทศัน์ที่งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO น าท่านเยีย่มชมโรงงำนผ้ำไหมจีน ให้
ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีน เช่น ผา้ห่มนวม หมอน เส้ือผา้ เป็นตน้   จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย 
เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจ้ีย ทั้งสองขา้งทางจะเป็นร้านคา้ขายของที่ระลึก อาหาร ของใชต่้างๆ เป็นตน้ 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านกลบัสู่ที่พกั     
พักที่จำงเจียเจีย้ KAI TIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วันที่ส่ี  สะพำนแก้วแกรนด์แคนย่อน – ศูนย์สมุนไพรจีน – ภำพวำดทรำย – ร้ำนใบชำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านเที่ยวชม จำงเจียเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพำนแก้วข้ำมเขำที่ยำว
ที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 
เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ที่สวยงามเกินกวา่ค  า
บรรยายใดๆ   หมำยเหตุ...เน่ืองจำกสะพำนแก้ว เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วที่ต้องตรวจสอบควำมปลอดภยัอย่ำงสูงจำก
รัฐบำลจีน หำกสะพำนไม่เปิด หรือปรับเปลี่ยนเวลำส ำหรับให้นักท่องเทีย่วเข้ำชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลีย่น
สถำนที่เที่ยวอ่ืนทดแทน แล้วแต่ควำมเหมำะสม    จากนั้นเยีย่มชม ศูนย์วัฒนธรรมชำ ใหท้่านชิมชาด า สุดยอดใบชา
ของมณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ ให้ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก   

 
 
 
 



เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ เป็นการ
แช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายที่ “ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ” ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบั
การแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ที่มีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกา
วนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ”   จากนั้นน าท่านชม จวินเซิงฮวำ
เยีย้น พพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงภาพวาดของหล่ี จวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท้ี่ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพ
เม็ดทราย  ที่ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์
ขึ้นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก    

รำยกำรทัวร์แนะน ำเพิ่มเติม :  
Option 1 ทะเลสำบเป่ำเฟ่ิงหู เป็นทะเลสาบบนช่องเขา้สูง เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกกัน ้ า ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูถูกรายลอ้มดว้ย

ยอดเขามีววิทิวทศัน์สวยงามใหท้่านล่องเรือชมววิทิวทศัน์ของภูเขา ระหวา่งทางก็จะพบแพและคนใส่ชุดพื้นเมือง
คอยตอ้นรับ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลงัจากล่องเรือเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหวา่งทางก็จะพบกบั
น ้ าตกเป่าเฟ่ิงหูที่ไหลลงมาจากตวัทะเลสาบ   

Option 2 ภูเขำเทียนจ่ือซำน หรือภูเขำฮัลเลย์ลูย่ำ  สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ ขึ้นลงโดยลิฟทแ์กว้ไป๋หลง เป็นภูเขาที่มีววิทิวทศัน์
ที่สวยที่สุดในอุทยานจางเจียเจ้ีย ชมววิในฉากภาพยนตร์  ฮอลิวูด๊ช่ือดงั ที่ท  าให้จางเจียเจ้ียมีช่ือเสียงมาจนถึงทุกวนัน้ี  

Option 3 โชว์นำงพญำจิง้จอกขำว จำงอวีโ้หมว  การแสดงประกอบแสง สี เสียง อลงัการใชน้กัแสดงกวา่ร้อยชีวติ ฉาก
ประกอบธรรมชาติที่งดงาม บอกเล่าเร่ืองราวความรักของนางพญาจ้ิงจอกขาวและคนตดัฟืน    

(กรุณำติดต่อสอบถำมและจองทีไ่กด์หรือหัวหน้ำทวัร์) 
ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านกลบัสู่ที่พกั     

พักที่จำงเจียเจีย้ KAI TIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วันที่ห้ำ  จำงเจียเจีย้ – ฉำงซำ –วัดไคฟู – ช้อปป้ิงถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ     

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฉางซา ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย ์   
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดไคฟู วดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากที่สุด

แห่งหน่ึงในเมืองฉางซา สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 907-960 น าท่านไหวข้อ
พรองคเ์จา้แม่กวนอิม และพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ พร้อมทั้งชมความ
งามของวดัสไตลจี์น ที่มีความงามตั้งแต่ประตูทางเขา้จนถึงความร่มร่ืน
ของภายในวดั   จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาด
ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือทั้ง
สินคา้แบรนดเ์นม ยีห่อ้จีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกต
ทอ้งถ่ินใหท้่านซ้ือของพื้นเมืองเป็นของฝาก        

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541   
01.40+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 



อตัรำค่ำบริกำร *** ทัวร์รำคำพเิศษ เข้ำร้ำนช้อปป้ิง 4 ร้ำน *** 

 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 

แล้วจงึวำงมดัจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง *** 
 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจนี เพ่ือโปรโมทกำรท่องเที่ยว ร้ำนสมุนไพรจนี , โรงงำนผ้ำไหม , 
โรงงำนหยก , ร้ำนใบชำ แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60-90 นำท ี

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง หำกไม่มกีำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดทีม่พีำสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพำสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่  
กรณทีีเ่ดนิทำงไม่ได้ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำทีแ่ละก่อนกำรเดนิทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบไุวใ้นรายการ    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบไุวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีกรุ๊ป  ***หำกท่ำนทีม่วีซ่ีำจนีอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำวีซ่ำจนี*** 
*** ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน  กรณทีี่น ้ำหนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกินเอง *** 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

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

- ค่ำทปิไกด์ท้องถิน่ คนขบัรถ และหัวหน้ำทวัร์ตลอดกำรเดนิทำง ท่ำนละ 1,500 บำท  

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่ำน  พกัเดีย่ว 

26-30 มถิุนำยน 2562 15,999.- 3,900.- 

*** เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เพิม่ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 3,000 บำท *** 

** ท่ำนที่ไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำนช้อปป้ิง เพิม่ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 4,000 บำท ** 



 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

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

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีี่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดนิทำง 
ผู้จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำต๋ัวหรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีที่ท่านซ้ือตัว๋เพิม่ เกินจากจ านวนตัว๋ที่มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  
 

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ใชส้ าเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชดัเจน   
2. กรณีที่ท่านมีวซ่ีาจีนยืน่เองจากเมืองไทยแลว้ หกัคืนค่าวซ่ีาท่านละ 1,000 บาท  

 

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก  าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  



-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บั
ดุลยพนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ที่ท  าใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท  


