
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง   กรกฎาคม – สิงหาคม 2562   ( 5 วนั 4 คนื )     
 



                                                     

วนัแรก   สนามบินดอนเมือง – ฉางซา  

15.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์  สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีจาก
บริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

18.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเทีย่วบินที ่FD 540  
22.25 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

หน่ึงของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่  
“หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั    

พกัทีฉ่างซา โรงแรม VIENNA HOTEL CHANGSHA 4* หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  ฉางซา – เมืองอีห้ยาง – วดัไป๋หลู่ – กาํแพงเมืองเก่าอีห้ยาง– ทะเลสาบหลวิเยว่ – กาํแพงกวจีีน – เมือง
โบราณต้าเส่ียวเหอเจีย – จางเจียเจีย้  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองอ้ีหยาง เมืองอู่ขา้วอู่นํ้ าของมณฑลหูหนาน ติดกบั
มณฑลเหอเป่ย ท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบตง้ถิงท่ีสวยงาม  (นัง่รถ 1.5 ชม. ) นาํท่านชมวัดไป๋หลู่ วดั
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองอ้ีหยาง มีอายุกว่า 1,200 ปี สร้างในสมยัราชวงศ์ถงั นาํท่านกราบขอพรองค์พระสังกจัจายน์ 
องค์เจา้แม่กวนอิม พระอรหันต์ 18 องค์ รวมถึงชมห้องต่างๆภายในวดัท่ีแบ่งออกเป็นหลายส่วนทั้งส่วนท่ีใช้ใน
การปฎิบติัธรรม หอพระคมัภีร์ จากนั้นนาํท่านชมกําแพงเมืองโบราณอีห้ยาง สร้างข้ึนในสมยัสามก๊กเพื่อป้องกนั
ขา้ศึกมารุกราน กาํแพงเก่าสร้างดว้ยดิน ต่อมาภายหลงัไดบู้รณะดว้ยอิฐสีเขียวเพิ่มเติมเขา้ไป สมยัสามก๊กถือวา่ท่ีน่ี
เป็นอีกหน่ึงจุดยทุธศาสตร์สาํคญัในการรบ อิสระใหท้่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําท่านชมทะเลสาบหลิวเยว่  สถานท่องเท่ียวระดับ
4A ทะเลสาบแห่งน้ีติดหน่ึงในส่ีของทะเลสาบนํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน   มีเน้ือท่ีประมาณ 138.8 ตาราง
กิโลเมตร  รอบๆทะเลสาบจะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพนัธ์ ต้นหลิว และดอกไม้ตามฤดูกาล ทาํให้โดยรอบ 
ทะเลสาบสวยงามน่าประทบัใจ จากนั้นนาํท่านชมกาํแพงกวฉีางเต๋อ ซ่ึงเป็นกาํแพงกวท่ีียาวท่ีสุดในโลก  สร้างโดย
รัฐบาลฉางเต๋อเพื่อโปรโมทวฒันธรรมจีนให้นกัท่องเท่ียวไดม้าชม จึงไดล้งทุนสร้างกาํแพงป้องกนันํ้ าท่วมยาว 
2.92 กิโลเมตร พร้อมกบัจารึกบทกวียาวตลอดแนว มีทั้งบทกวี ภาพแกะสลกั สวยมาก นาํท่านเท่ียวชมถนน
โบราณตา้เส่ียวเหอเจีย ท่ีสร้างตามแบบโบราณบอกเล่าถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อ อิสระให้
ท่านถ่ายรูป เดินเล่น ชอ้ปป้ิง และยงัเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองใหท้่านไดเ้ลือกชิมและเลือกซ้ือเป็นฝาก จากนั้น
นาํท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจ้ีย มุ่งหน้าสู่ จางเจียเจี้ย ซ่ึงตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพื้นท่ี
มากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วน
อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ 
ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ี
ยงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ้ า และนํ้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากวา่ 40 ถํ้า ซ่ึงทาํให้สถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศัน์ท่ีงดงาม
จนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 



                                                     

       พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม WULINGYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่าม  จางเจียเจีย้ – ร้านบัวหิมะ – ภาพวาดทราย – ร้านเยือ่ไผ่ – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวทีสุ่ดในโลก – 
ถนนโบราณซีปู้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลงัอาหารนาํท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ เป็นการแช่เทา้
ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทย์
โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีน ท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดย
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและซ้ือยาแกน้ํ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”  นาํท่านเท่ียวชม จวนิเซิงฮวาเยีย้น พิพิธภณัฑ์ท่ี
จดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ท่ีใชว้สัดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บ
รางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชม ศูนย์เยื่อไผ่ ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ
เป็นของฝาก นาํท่านเท่ียวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 
300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกวา่คาํบรรยายใดๆ   หมายเหตุ...
เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่
เปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่นสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนโบราณซีปู้ ซ่ึงสร้างจาํลองบา้นเรือนสมยัโบราณ
อยา่งสวยงามเป็นจุดขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝากไดส้มควรแก่เวลานาํท่านกลบั
สู่ท่ีพกั    พกัทีจ่างเจียเจีย้ โรงแรม WULINGYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

Option 1  ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู เป็นทะเลสาบบนช่องเขา้สูง เกิดจากการสร้างเข่ือนเก็บกกันํ้า ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูถูกรายลอ้ม
ดว้ยยอดเขามีววิทิวทศัน์สวยงามใหท้่านล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ของภูเขา ระหวา่งทางก็จะพบแพและคนใส่ชุด
พื้นเมืองคอยตอ้นรับ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที หลงัจากล่องเรือเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหวา่งทางก็จะ
พบกบันํ้าตกเป่าเฟ่ิงหูท่ีไหลลงมาจากตวัทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน  

Option 2 ภูเขาเทยีนจ่ือซาน หรือภูเขาฮัลเลย์ลูย่า  สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ ข้ึนลงโดยลิฟทแ์กว้ไป๋หลง เป็นภูเขาท่ีมีววิ
ทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดในอุทยานจางเจียเจ้ีย ชมววิในฉากภาพยนตร์  ฮอลิวูด๊ช่ือดงั ท่ีทาํใหจ้างเจียเจ้ียมีช่ือเสียงมา
จนถึงทุกวนัน้ี ราคาท่านละ 680 หยวน 

 (หากสนใจซ้ือทวัร์เพิม่เติม ...กรุณาติดต่อจองทีไ่กด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทวัร์) 

วนัทีส่ี่ ร้านหยก – พพิธิภัณฑ์จางเจียเจีย้ – ร้านใบชา – เทยีนเหมินซาน – ประตูสวรรค์ – ระเบียงกระจก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก  หลงัอาหารนาํท่านสู่ ร้านหยก ท่ีมีผซ่ิีว สัตวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้น
ครอบครองแลว้จะร่ํารวย และมีแต่โชคลาภนาํท่านเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์จางเจียเจีย้ ซ่ึงไดร้วมรวมและจดัแสดง
เร่ืองราวในอดีตของเมืองจางเจ้ียเจ้ียไวอ้ยา่งมากมาย   เยีย่มชม ศูนย์วฒันธรรมชา ใหท้่านชิมชาดาํ สุดยอดใบชา
ของมณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ ใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทยีนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจาง
เจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมาย



                                                     

เหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียน
เหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั   นําท่านขึน้สู่เขาโดย
น่ังรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึน้-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเส้นทาง
ข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมววิ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความสวยงามของ
หนา้ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่ง
กว่าระดบันํ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยู่ภายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดิน
กระจกขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)   (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง 
ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การน่ังรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถํ้าเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ 
ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยาน
เป็นสําคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)     

 (หมายเหตุ...ในการขึน้ชมส่วนประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน หากเกิดกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น หิมะตกหนัก หรือ
ทางอุทยานปิดเน่ืองจากซ่อมแซมหรือเร่ืองของความปลอดภัย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิแจ้ง
ยกเลกิได้ โดยจะไม่สามารถจัดหารายการอืน่ทดแทนให้ได้) 

Option  ชมโชว์อลงัการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรัก
ไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ 500 ชีวติโลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็น
ภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจใน
ความรักของจ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสู้เพื่อความรักจนทา้ยท่ีสุดก็สมหวงัใน
ชีวติคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ราคาท่านละ 380 หยวน (กรุณาติดต่อจองทีไ่กด์
หรือหัวหน้าทวัร์) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
     พกัทีจ่างเจียเจีย้ TONG DA  HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า   จางเจียเจีย้ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองเงิน  – ฉางซา – ถนนหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลงัอาหาร นาํท่านชม ร้านเคร่ืองเงิน ใหท้่านเลือกชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ของชนเผา่กลุ่มนอ้ยทอ้งถ่ิน  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง
ลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ยีห่้อจีนช่ือดงั และ
สินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินให้ท่านซ้ือของพื้นเมืองเป็น
ของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองไดต้ามอธัยาศยั  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
23.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบิน FD 541    
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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



                                                     

อตัราค่าบริการ  

 
 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจีน เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานหยก , 
ร้านยางพารา และร้านใบชา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 – 60  นาท ี

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 3,000 บาทต่อท่าน** 
 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง หากไม่มีการ
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 1,650 บาท // ค่าวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว 2,000 บาท กรณเีกดิการยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  
- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย 250 บาท ตลอดการเดินทาง **ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทปิเป็นเงินไทยเท่าน้ัน**  

 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- ชําระเตม็จํานวนหลงัการจอง 3 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีน 10 วนัทาํการ ยืน่วซ่ีากรุ๊ป  

1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
 

กาํหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน  พกัเดี่ยว 

17-21, 24-28 ก.ค. 62 11,999.- 3,900.- 
7-11, 14-18, 17-21, 21-25 ส.ค. 62 12,999.- 3,900.- 

*** เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท *** 
** ท่านทีไ่ม่ประสงค์จะเข้าร้านช้อปป้ิง เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท ** 



                                                     

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจนี 4 วนัทาํการ ยืน่ทีส่ถานฑูตจนีทีเ่มอืงไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่
เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ทีอ่ยู่ทีท่าํงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีท่าํงาน 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

หมายเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาทีน่ั่งราคาพเิศษ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
 



                                                     

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 
 

 
                      

   


