้ เทียนจือ
อุทยานจางเจียเจีย
่ ซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
ั
หรือ ภูเขาฮลเลลู
ยา
่ ห์ สถานทีใ่ ชเ้ ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรือ
่ งอวตาร
้ ทางขึน
้ เขาทีม
เขาเทียนเหมินซาน นง่ ั กระเชา้ ชมเสน
่ ี 99 โค้ง
ี วก ับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระด ับนา้ ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
หวาดเสย
ชมโชว์นางพญาจิง้ จอกขาว THE LOVE STORY OF

A WOODENMAN AND A FAIRY FOX

เมืองโบราณเฟิ่ งหวง โบราณสถานและโบราณว ัตถุทางด้านว ัฒนธรรมอ ันลา้ ค่า
ล่องเรือแจวตามลานา้ ถว่ ั เจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่นา้
้ พิเศษสุกเี้ ห็ ด , อาหารไทย
ชมโชว์หน ังตะลุง , มือ

กําหนดการเดินทาง

12-17, **19-24, 25-30 ต.ค. 60
15-20, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย.-4 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60 // **27 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61

( 6 วัน 5 คืน )

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – เมืองโบราณฟ่ งหวง – ชมแสงสี ยามราตรีเมืองโบราณ

05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
08.00 น. เหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540 (บริการอาหารบนเครื่อง)
12.05 น. ถึง สนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่ งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งหนึ่ งของจีน
รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่
ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่ งหวง(เมืองหงส์ ) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของ
มณฑลหูหนาน ริ มแม่น้ าํ ถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว
แม่น้ าํ ลําธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรี ยงรายกันบนริ มนํ้า ช่างเป็ นทัศนียภาพที่สวยสดงดงามราว
กับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี เสี ยงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ่ งหวง บ้านโบราณที่ประดับด้วย
ไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุ ดคลาลสิ ค พร้อมทั้งร้านค้าต่างๆที่เปิ ดต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
พักที่ KAISHENG HOTEL www.kaisjd.com/ หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง
เช้ า

เที่ยง

คํ่า

ล่องเรือถัวเจียง – บ้ านเกิดของเสิ่ นฉงเหวิน – ฟ่ งหวง – จางเจีย้ เจีย้
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฟ่ งหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้าน
วัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง120แห่ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20 กว่าสาย สิ่ งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุ
โบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถงั ซึ่ งเป็ นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิ นทั้งนั้น มีชื่อว่า
“หวงซื อเฉี ยวกู่เฉิ ง” เดิมเป็ นที่วา่ การอําเภอจุดเด่นอีกแห่งหนึ่ งคือกําแพงโบราณซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นที่นิยมชื่น
ชอบและเป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็ นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นําท่าน ล่ องเรือแพ ล่องตามลํานํ้าถัว่ เจียง สนุก
ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ าํ สะพานโบราณ เจดีย์วนั่ หมิง หอตัว๋ ชุ่ย สะพานไม้โบราณที่มีหลังคา
คลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ฯลฯ อวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สมั ผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
นําท่านเยี่ยมชม บ้ านเกิดของเสิ่ นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษ
ของจีน บ้านเกิดของเสิ่ นฉงเหวินเป็ นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ ดา้ น ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสญ
ั ลักษณ์ประจําท้องถิ่นใน
ภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ่ นฉงเหวินอดีตผูบ้ งั คับการทหารประจํามณฑลกุย้ โจวในสมัย
ราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็ นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่ นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผคู ้ นได้รู้จกั ที่มาที่ไปของเมืองฟ่
งหวงนัน่ เอง (หมายเหตุ : หากไม่ ได้ ล่องแม่ นํ้าถัวเจีย ทางบริษทั ฯ จะจัดรายการอืน่ ให้ เป็ นการทดแทน แต่ ไม่ สามารถคืนเงิน
เนื่องจากค่ าล่ องเรือได้ รวมกับค่ าบัตรการเข้ าเมืองโบราณฟ่ งหวงแล้ ว)
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า
264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถกู ประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่ งชาติในปี ค.ศ.
1982 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่ งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสา
หิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย
รวมทั้งมีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่ งทําให้สถานที่แห่ งนี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
โดยผ่านทางด่วนสายใหม่ ระหว่างทางรถจะวิ่งผ่าน สะพานแขวนอ่ ายจ้ ายต้ าเฉียว เป็ นสะพานแขวนข้ามหุ บเขาที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก สะพานแห่งนี้ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยูส่ ู ง
จากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิ ดใช้งานอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทียนจื่อซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดทราย – โชว์นางพญาจิง้ จอกขาว

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจีย้
ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็ นสถานที่ที่ใช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่ องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ นอุทยานแห่ งชาติ แห่ งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจี น ระหว่างทางได้ผ่าน
ขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขี ยวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ เปลี่ ยนเป็ นรถของอุทยาน นําท่านเที่ ยวชม เขต
อนุรักษ์ ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็ นเขตป่ าอนุรักษ์ต่อเนื่ องมาจากทางด้านทิศเหนื อของอุทยานแห่ งชาติ จางเจียเจื้ ย เที่ ยวชม
ยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นบั มากกว่าร้อยยอด ชม สะพาน
อันดับหนึ่งใต้ ฟ้า ( เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่ อง ท่านจะได้ตื่น
ตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ( ขึน้ -ลงโดยลิฟท์ แก้ วไป่ หลงที่จุดสู งสุ ด 326 เมตร ลิฟท์ แก้ วริ มหน้ าผา
แห่ งแรกของเอเซีย )
***โปรดทราบ ในกรณีที่ลฟิ ท์ หรือกระเช้ า ไม่ สามารถใช้ งานได้ ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์โดยการเปลี่ยนการขึน้ -ลงโดยการใช้ ลิฟท์
หรือกระเช้ าเพียงอย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่ านั้น*** จากนั้นนําท่านแวะเยี่ยมชม ศู นย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิ มชาดํา สุ ดยอดใบชา
ของมณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ตวั เมือง เยี่ยมชมจากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้าและรถท้องถิ่นเพื่อ
ลงจากเขา นําท่านชม ศูนย์ สุขภาพผลิตภัณฑ์ ยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพเป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านไป
เที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยีย้ น พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า
จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่
รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ง
แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอก
ขาว ซาบซึ้ งตรึ งดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสูเ้ พื่อความรักจนท้ายที่สุด
ก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผชู ้ มกลับไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์ นีแ้ สดงทีโรงละครกลางแจ้ ง
หากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้ ูจดั รับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พนื้ เมืองชุดอืน่ ทดแทน
ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มกี ารคืนค่ าบริการใดๆ**
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ า) – ทางเดินกระจก – ถํา้ ประตูสวรรค์ – ร้ านหยก – ถนนซีป้ เจี
ู ย
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร นําท่านชม ร้ านผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้
เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้ง
ของฝากและใช้เอง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจาก
หน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และ
พบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั นําท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งรถของอุทยานและต่ อกระเช้ าขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของ
ภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดินชมหน้าผาลอย
ฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ง พร้อมกับความเสี ยวของทางเดินกระจกที่มีระยะทาง
ประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจก
ทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริษทั ฯ จะจัดโปรแกรมอืน่ มาทดแทน
ให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถาํ้ เทียนเหมินซานได้ ทาง

เที่ยง

คํ่า

วันที่ห้า
เช้ า
เที่ยง

คํ่า

วันที่หก

บริษทั ฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอืน่ มาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเยี่ยมชม ศูนย์ สมุนไพรจีนพร้ อมนวดเท้ า ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพร
จีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ช้ อปปิ้ ง
ที่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย ซึ่ งเป็ นถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสิ นค้าต่างๆ
จําหน่ายสิ นค้าที่ระลึก และ สิ นค้าเสื้ อผ้าของพื้นเมืองต่างๆในราคาถูก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
พักที่จางเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ผ้าปักเซี่ยงซิ่ว – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินหวงซิงลู่
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่ อว่าหากใครมีไว้ในครอบครอง
แล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์ หัตถกรรมผ้ าปักเซียงซิ่ว เป็ นศูนย์ที่มีชื่อเสี ยงด้านงานปัก
ฝี มือละเอียดอ่อนช้อย และสวยงามดัง่ ภาพวาดซึ่ งเป็ นเอกลัษณ์เฉพาะที่เลื่องชื่อลือนาม 1 ใน 4 ของจีน ได้แก่ ผ้าปักซูซิ้วมณฑล
เจ๋ อเจียง, ผ้าปักสู่ซิ้วมณฑลเสฉวน, ผ้าปักเยี่ยซิ้วมณฑลกวางตุง้ โดยให้ท่านได้ชมและเลือกซื้ อผ้าปักเพื่อเป็ นที่ระลึก จากนั้น
นําท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบรนด์
เนม ยี่หอ้ จีนชื่อดังและสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อของ
พื้นเมืองเป็ นของฝาก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
ที่พกั HUAFENGHUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

ฉางซา - กรุ งเทพฯ

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.55 น. เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541 (บริการอาหารบนเครื่อง)
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

*** ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
กําหนดวันเดินทาง

15-20, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย.-4 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
12-17, 25-30 ต.ค. 60
19-24 ต.ค. 60
27 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61

ผู้ใหญ่ / เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

พักเดี่ยว

16,999.-

3,900.-

17,999.20,999.19,999.-

3,900.4,900.4,900.-

*** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสุ นนของจีน เพือ่ โปรโมทการท่องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุ ณาชํ าระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริ การ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน )
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท
-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,500 บาท
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมือ่ ท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลือ่ นการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทํา
เรื่องขอคืนค่ าตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. ใช้สาํ เนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน
2. กรณี ที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นเองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าท่านละ 1,000 บาท
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

