
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                  

                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง โบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ 

ลอ่งเรอืแจวตามล าน า้ถ ัว่เจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งของแมน่ า้ 

เขาเทยีนเหมนิซาน น ัง่กระเชา้ขา้มเขายาวทีส่ดุในโลก ชมถนนขึน้เขา 99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

สะดวกสบายกบับนัไดเลือ่นลงเขายาวทีส่ดุแหง่เดยีวในโลก 

พเิศษ...เดนิวดัใจสะพานแกว้แกรนดแ์คนยอ่น สะพานขา้มภเูขายาวทีส่ดุโนโลก 

พกัหร ู4+5 ดาว **เทีย่วสบายใจไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงรฐับาล** 

 มือ้พเิศษ หมแูดงกวางโจว , เป็ดฟ่งหวง , สกุีเ้ห็ด , ป้ิงยา่งบารบ์คีวิ , อาหารทะเล 
 

กาํหนดการเดนิทาง  ปีใหม่ 28 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 63    ( 5 วนั 4 คนื ) 
         

วนัแรก   สนามบินดอนเมอืง – ฉางซา   

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

 



18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเทีย่วบินที ่FD540  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึง

ของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่  “หากมา
จางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั   พกัทีฉ่างซา HUATIAN HOTEL4* หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  ฉางซา – เมอืงโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่นํา้ถั่วเจียง – ถนนSHIBAN – ชมแสงสีเมอืงหงส์    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร เดินทางสู่ เมืองโบราณเฟ่ิงหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของ
ชนเผา่นอ้ยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่นํ้าถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา  เสมือนด่านช่อง
แคบภูเขาท่ีเด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว แม่นํ้าลาํธารท่ีใสสะอาดจนเห็นกน้บ้ึง รวมถึงบา้นช่องท่ียก
พื้นสูงเรียงรายกนับนริมนํ้า ช่างเป็นทศันียภาพท่ีสวยสดงดงามราวกบัเมืองมนุษยแ์ละเมืองสวรรคป์ระกอบกนัก็ไม่
ปาน   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม เมืองโบราณฟ่งหวง ท่ีมีโบราณสถานและ
โบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง120แห่ง มีถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 20 กวา่
สาย ส่ิงก่อสร้าง 68 แห่ง วตัถุโบราณ 116  แห่ง ท่านยงัมีโอกาสไดเ้ยีย่มชมเมืองโบราณท่ีสร้างในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีก่อข้ึนดว้ยหินทั้งนั้น มีช่ือวา่ “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นท่ีวา่การอาํเภอจุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือกาํแพงโบราณ
ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง เป็นท่ีนิยมช่ืนชอบและเป็นสถานศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาทั้งชาวจีนและ
ต่างชาติ นาํท่าน  ล่องเรือแพ ล่องตามลาํนํ้าถัว่เจียง สนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้า 
สะพานโบราณ เจดีย์วัน่หมิง หอตั๋วชุ่ย  สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส  ฯลฯ 
อวดความเป็นธรรมชาติใหท้่านไดส้ัมผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  นาํท่าน เดินเล่นชม ถนน 
SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ใหท้่านเดินชมถ่ายรูปบา้นทรงโบราณท่ียงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีและใหท้่านเลือกซ้ือ
สินคา้แฮนดเ์มดท่ีเป็นเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหงส์     
(หมายเหตุ : หากไม่ได้ล่องแม่นํา้ถัวเจีย ทางบริษัทฯ จะ จัดรายการอืน่ให้เป็นการทดแทน แต่ไม่สามารถ คืนเงิน 
เน่ืองจาก ค่าล่องเรือได้รวมกบัค่าบัตรการเข้าเมืองโบราณฟ่งหวงแล้ว)   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมแสง สี เสียงยามราตรีของเมืองโบราณเฟ่ิงหวง  บา้นโบราณ
ท่ีประดบัดว้ยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผบั บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านคา้ต่างๆท่ีเปิดตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวกนัอยา่งคึกคกั  

พกัทีฟ่่งหวง VIENNA JI SHOU HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*  

วนัทีส่าม  ฟ่งหวง – จางเจีย้เจีย้ – เทยีนเหมนิซาน - (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถํา้ประตูสวรรค์    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทาง สู่ เมืองจางเจียเจีย้ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม 
คลอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขต
อนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.  1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ  หุบเขาซูยี ่และ       
ภูเขา 

 
 



 เทียนจ่ือ  ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร 
นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย  รวมทั้งมีถํ้ากวา่ 40 ถํ้า ซ่ึงทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ี  มีภูมิทศัน์
ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO โดยผา่นทางด่วนสายใหม่ ระหวา่งทางรถจะ
วิง่ผา่น สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานแขวนขา้มหุบเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  สะพานแห่งน้ีตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจ๋ีโสวป่ระมาณ 20 กิโลเมตร ตวัสะพานตั้งอยูสู่งจากพื้นดินประมาณ 330 
เมตร เปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2012  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทยีนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจาง
เจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลอืช่ือแห่งแรกทีไ่ด้บันทกึไว้ในจดหมาย
เหตุประวตัิศาสตร์ของเมืองจางเจียเจีย้ เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียน
เหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั   นําท่านขึน้สู่เขาโดยน่ัง
รถของอุทยานและต่อกระเช้าขึน้-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางข้ึน
เขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมววิ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้
ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกวา่
ระดบันํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจก
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)    

 (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทยีนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอืน่
มาทดแทนให้  / การน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํา้เทยีนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ํา้เทยีนเห
มินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)      

 (หมายเหตุ...ในการขึน้ชมส่วนประตูสวรรค์เทยีนเหมินซาน หากเกดิกรณมีีเหตุสุดวสัิย เช่น หิมะตกหนัก หรือทาง
อุทยานปิดเน่ืองจากซ่อมแซมหรือเร่ืองของความปลอดภัย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิแจ้ง
ยกเลกิได้ โดยจะไม่สามารถจัดหารายการอืน่ทดแทนให้ได้) 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั     
พกัทีจ่างเจียเจีย้ RAMADA HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

รายการทวัร์แนะนําเพิม่เติม :  
Option 1 ภูเขาเทยีนจ่ือซาน หรือภูเขาฮัลเลย์ลูย่า   สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ ข้ึนลงโดยลิฟทแ์กว้ไป๋หลง  เป็นภูเขาท่ีมีววิทิวทศัน์

ท่ีสวยท่ีสุดในอุทยานจางเจียเจ้ีย ชมววิในฉากภาพยนตร์  ฮอลิวูด๊ช่ือดงั ท่ีทาํใหจ้างเจียเจ้ียมีช่ือเสียงมาจนถึงทุกวนัน้ี 
ราคาท่านละ 680 หยวน (กรุณาติดต่อจองทีไ่กด์หรือหัวหน้าทวัร์) 

วนัทีส่ี่  สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – ภาพวาดทรายจวนิเซิงฮวาเยีย้น – เมอืงจําลองซ่ง+โชว์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม จางเจียเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาทีย่าว
ทีสุ่ดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 
เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกวา่คาํ
บรรยายใดๆ   หมายเหตุ...เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทีต้่องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจาก
รัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิด  หรือปรับเปลีย่นเวลาสําหรับ ให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่น
สถานทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม         



เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชม จวนิเซิงฮวาเยีย้น พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงภาพวาด
ของหล่ี จวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย   ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น
กรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน   ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการ
ยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจาํลองซ่ง ท่ีจาํลองวถีิชีวติ
ชนทอ้งถ่ินตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์งทั้งบา้นเรือน วถีิการแต่งกาย ภายในยงัมีสินคา้พื้นเมืองใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชมโชว ์ The Romantic Show of Zhangjiajie การแสดง
พื้นเมืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์สมยัราชวงศซ่์งและชนเผา่นพื้นเมืองถูเจีย  เพลงและการเตน้รําขนาดใหญ่ "จางเจีย
เจ้ียรักนิรันดร์" กาํกบัโดยหวางเฉียวหลิงผูอ้าํนวยการคนแรกของผูก้าํกบัการแสดงศิลปะการท่องเท่ียวจีน  เปิดตวัใน
วนัท่ี 28 มิถุนายน  ใหผู้ช้มด่ืมดํ่าในการแสดงช่ืนชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ Wuling Wonderland ท่ีมีสีสัน
และมีสีสันของโลกใตน้ํ้าและนํ้าท่วม 3,000 ตนั ภายใตม้นตข์ลงัและงดงามฉนัรู้สึกถึงตาํนานของจางเจียเจ้ียวรีบุรุษ
ผูก้ลา้หาญและวรีบุรุษ  จบการแสดงนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัทีจ่างเจียเจีย้ RAMADA HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีห้่า  จางเจียเจีย้ – ฉางซา – เกาะส้ม (รวมรถราง) – ช้อปป้ิงถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์  
นาํท่านเดินทางสู่ เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่นํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกใจ
กลางนครฉางซา มีความยาวกวา่ 5 กิโลเมตร ชมหินแกะสลกัรูปหนา้ของท่าน
ประธานเหมาเจ๋อตุง สมยัเม่ืออาย ุ35 ปี เม่ือสมยัก่อนท่านประธานเหมาเคยมา
ใชส้ถานท่ีแห่งน้ีในการพกัผอ่นและอ่านหนงัสือ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ประทบัใจ (รวมค่ารถแบตเตอร่ี)    

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปป้ิง ถนนคน
เดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่าน
เลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ยีห่อ้จีนช่ือดงัและสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของ
กินพื้นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินใหท้่านซ้ือของ
พื้นเมืองเป็นของฝาก        

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.25 น. เหิ นฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD541 
01.40+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

  

อตัราค่าบริการ *** ทัวร์ราคาพเิศษ **ไม่เข้าร้านช้อปป้ิง  **ไม่มีราคาเดก็ *** 

 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 

แล้วจึงวางมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

กาํหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน  พกัเดี่ยว 

28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 23,999.- 4,900.- 



 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง หากไม่มกีาร
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ***หากท่านทีม่ีวซ่ีาจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าวซ่ีาจีน*** 

**รายการนีท้าํวซ่ีากรุ๊ป หากมกีารยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป  
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองท่านล่ะ 1,700 บาท** 

*** 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 

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  

 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลือ่นการเดินทาง 
ผู้จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่  
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 



2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่ นวซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  
 

@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ใชส้าํเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชดัเจน   
2. กรณีท่ีท่านมีวซ่ีาจีนยืน่เองจากเมืองไทยแลว้ หกัคืนค่าวซ่ีาท่านละ 1,000 บาท  

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ     
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร  
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท  


