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เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่ม ี99 โค้ง 

หวาดเสียวกบัทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร 

เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่า ล่องเรือแจวตามลํานํ้าถั่วเจียง 

ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่น้ํา 

พิเศษ...เดินวดัใจสะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน สะพานข้ามภูเขายาวที่สดุโนโลก 

พักหรู 4+5 ดาว , ม้ือพเิศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย , เปด็ย่าง , ปิ้งย่างบารบ์ีควิ 

 
กําหนดการเดินทาง วันที่ 21-25 ก.พ. // 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62  ( 5วัน 4 คืน ) 
   วันที่ 1-5 , 6-10 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 27-31 มี.ค. // 28 

มี.ค.-1 เม.ย. 62   
     วันที่ 4 - 8 พ.ค. 62  

 

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – ฉางซา   

15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมี

เจ้าหนา้ทีจ่ากบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรือ่งสัมภาระและที่นั่ง 
18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที ่FD540  (บรกิารอาหารบนเครื่อง) 

22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสาํคัญทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

หนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมอืงเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํกลา่ววา่  

“หากมาจางเจียเจี้ยแลว้ไมไ่ดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมอืนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผา่นพธิีการตรวจคนเข้าเมอืง

แล้ว นําท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พัก  
พักที่ฉางซา GUANG SHENG GARDEN HOTEL  4* หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ําถั่วเจียง  - ถนนSHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส ์   

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) เขตปกครอง

ตนเองของชนเผา่นอ้ยถู่เจียจู ๋ ตั้งอยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้าํถัวเจยีง ล้อมรอบดว้ยขุนเขา  

เสมือนดา่นชอ่งแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดตอ่กันเป็นแนว แม่น้าํลําธารที่ใสสะอาดจนเห็นกน้บึ้ง 

รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้าํ ชา่งเป็นทศันียภาพทีส่วยสดงดงามราวกบัเมืองมนุษย์และเมือง

สวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน   
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํทา่นเที่ยวชม เมอืงโบราณฟ่งหวง ที่มี

โบราณสถานและโบราณวัตถทุางด้านวัฒนธรรมอันล้ําค่าทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง120แห่ง มีถนนที่

ปูด้วยหินเขียว 20 กวา่สาย สิง่ก่อสรา้ง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณ
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ที่สรา้งในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่กอ่ขึ้นดว้ยหินทั้งน้ัน มชีื่อวา่ “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอาํเภอ

จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคอืกําแพงโบราณซึ่งสรา้งขึ้นในสมยัราชวงศ์หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศกึษา

ค้นควา้ประวัตคิวามเป็นมาทั้งชาวจีนและตา่งชาติ นาํทา่น ล่องเรือแพ ลอ่งตามลําน้าํถัว่เจียง สนกุ ตื่นเต้น แต่

ไม่มีอันตราย ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งแม่น้ํา สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตัว๋ชุ่ย สะพานไม้โบราณที่มี

หลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผสัพรอ้มเก็บภาพ

ประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  นําทา่นเดินเล่นชม ถนน SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ใหท้่านเดินชมถ่ายรูปบ้านทรง

โบราณที่ยังคงอนรุักษ์ไว้อยา่งดีและให้ทา่นเลอืกซื้อสินคา้แฮนด์เมดที่เป็นเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหงส์     
(หมายเหตุ : หากไม่ได้ล่องแม่น้ําถัวเจีย ทางบริษทัฯ จะจัดรายการอื่นให้เป็นการทดแทน แต่ไม่

สามารถคืนเงิน เนื่องจาก ค่าล่องเรือได้รวมกบัค่าบตัรการเข้าเมืองโบราณฟ่งหวงแล้ว)   
ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนาํทา่นชมแสง สี เสียงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ่ง

หวง บ้านโบราณที่ประดับดว้ยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งรา้นคา้

ต่างๆที่เปิดต้อนรบันักทอ่งเที่ยวกันอยา่งคกึคัก  
พักที่ฟ่งหวง FENG HUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*  

วันที่สาม ฟ่งหวง – จางเจี้ยเจี้ย – สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ํา

ประตูสวรรค์    

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจนี เป็นพื้นทีท่ี่มีลักษณะพิเศษและมี

ทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจีย้ได้

ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอทุยาน

แห่งชาต ิ หุบเขาซูยี ่ และภูเขาเทียนจือ่ ความโดดเด่นของที่นี้ คอื ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหงา่นกว่า 

3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีชอ่งแคบ ลําธาร สระน้ํา และน้ําตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากว่า 

40 ถ้ํา ซึ่งทําใหส้ถานที่แห่งนี ้ มีภูมทิัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

โดยผ่านทางด่วนสายใหม่ ระหว่างทางรถจะวิ่งผา่น สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานแขวนขา้มหุบ

เขาที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก  สะพานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหหูนาน หา่งจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 
กิโลเมตร ตัวสะพานต้ังอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอยา่งเป็นทางการ เมื่อวันที ่31 มีนาคม 

ค.ศ. 2012   นําท่านชม ร้านยางพารา ให้ทา่นเลอืกชมผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพอาท ิหมอนจากยางพารา ที่นอน 

เป็นของฝาก   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําทา่นเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่หา่งจาก

เขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้าํทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกที่ได้

บันทกึไว้ในจดหมายเหตุประวัตศิาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เน่ืองจากหนา้ผาสงูชันมีช่องโพรงลักษณะ

คลา้ยประตซูึ่ง ก็คือช่องหนิเทยีนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มทีัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ยมากใน
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โลกปัจจุบัน  นําท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งรถของอุทยานและต่อกระเช้าข้ึน-ลง  ให้ท่านได้ชมความงามของ

ภูเขานับร้อยยอดทีสู่งเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาทีม่ีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถงึจุดชมววิ นําท่านเดิน

ชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพสิูจน์ความสวยงามของหนา้ผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พรอ้มกบัความเสียวของทางเดิน

กระจกที่มรีะยะทางประมาณ 60 เมตร สรา้งอยูสู่งกวา่ระดบัน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุก

อย่างทีอ่ยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)    
 (หมายเหตุ : การนั่งกระเชา้ข้ึน-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจดั

โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การนั่งรถของอทุยานข้ึนไปบนถ้ําเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยาน

ไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ําเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจาก

ทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)     
 (หมายเหตุ...ในการขึ้นชมส่วนประตูสวรรคเ์ทียนเหมินซาน หากเกิดกรณีมีเหตสุุดวิสัย เช่น หิมะตก

หนัก หรือทางอุทยานปดิเนื่องจากซ่อมแซมหรือเรื่องของความปลอดภัย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกได้ โดยจะไม่สามารถจัดหารายการอื่นทดแทนให้ได้) 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารนําทา่นกลับสูท่ี่พกั     

พักที่จางเจียเจี้ยBEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่สี ่  สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – ศูนย์สมุนไพรจีน – ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยีย้น – ร้านใบ

ชา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั  หลังอาหารนําท่านเทีย่วชม จางเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน สะพานแกว้

ข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานทีท่่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสดุ 

ด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกครสิตัล กบัววิ

ทิวทศัน์ทีส่วยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ   หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีต่้อง

ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิด หรือปรบัเปล่ียนเวลาสําหรับให้

นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน แล้วแตค่วามเหมาะสม    

จากนัน้เยี่ยมชม ศูนยว์ัฒนธรรมชา ให้ทา่นชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของมณฑลหหูนานทีม่ีสรรพคุณเรื่อง

สุขภาพ ใหท้่านเลือกซือ้เป็นของฝาก   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารนําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยล้าดว้ยการนวดฝ่าเทา้ 

เป็นการแช่เทา้ด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายที่ “ศนูย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื่องราว

เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟัง

กาวนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญและซื้อยาแกน้้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”   จากนั้นนาํทา่นชม จวิน

เซิงฮวาเยี้ยน พิพธิภณัฑท์ี่จดัแสดงภาพวาดของหลี ่ จวินเซิง ซึ่งเป็นผูท้ี่ริเริม่ ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันวา่ 

จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใช้วัสดธุรรมชาติ เช่นกรวดส ี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน  ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน ์

จิตรกรรมที่รังสรรคข์ึ้นมาลว้นได้รับรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นที่เลือ่งลือไปทัว่โลก    
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รายการทัวร์แนะนําเพิ่มเตมิ :  
Option 1 ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู เป็นทะเลสาบบนชอ่งเข้าสูง เกิดจากการสรา้งเขื่อนเก็บกักน้าํ ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูถูกราย

ล้อมดว้ยยอดเขามวีิวทิวทัศน์สวยงามให้ทา่นล่องเรอืชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา ระหว่างทางกจ็ะพบแพและคนใสชุ่ด

พื้นเมืองคอยต้อนรบั ใช้เวลาลอ่งเรือประมาณ 30 นาที หลังจากล่องเรอืเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา ระหวา่งทางก็

จะพบกับน้าํตกเป่าเฟิ่งหูที่ไหลลงมาจากตวัทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน (กรุณาติดต่อจองที่ไกด์หรือ

หัวหน้าทัวร์) 
Option 2 ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือภูเขาฮัลเลย์ลูย่า  สะพานหนึ่งในใต้หล้า ขึน้ลงโดยลิฟท์แก้วไป๋หลง เป็นภูเขาที่มีววิ

ทิวทศัน์ทีส่วยที่สุดในอทุยานจางเจียเจี้ย ชมววิในฉากภาพยนตร์  ฮอลวิู๊ดชือ่ดัง ที่ทาํให้จางเจียเจี้ยมชีื่อเสียงมา

จนถึงทุกวนันี้ ราคาทา่นละ 650 หยวน (กรณุาตดิต่อจองที่ไกด์หรือหัวหน้าทวัร์) 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารนําทา่นกลับสูท่ี่พกั     

พักที่จางเจียเจี้ยBEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่ห้า  จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พพิิธภณัฑ์หวังหม่าตุย – ช้อปป้ิงถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ     

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลังอาหาร นําท่านสู่ ร้านหยก ที่มผีีซิว่ สัตว์นาํโชคทีช่าวจีนเชือ่วา่หากใคร

มีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ํารวย และมแีต่โชคลาภ      จากนั้นนําทา่นเดินทางกลบัสู่ตัวเมอืงฉางซา ด้วยเสน้ทาง

ซุปเปอรไ์ฮเวย ์  
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นชม พิพธิภณัฑ์หม่าหวังตุ้ย ทีจ่ัดแสดงการ

ค้นพบชิ้นแรกของจีนโบราณทีม่ีวิธีการรักษาสภาพศพใหค้งอยู่จนถึงปัจจุบนั โดยศพแรกค้นพบโดยคนท้องถ่ินหู

หนานเมื่อป ี 1971 โดยทาํการขุดลกึลงไปประมาณ 10 เมตร และไดพ้บศพสตรทีี่ยังคงสภาพสมบรูณ์ เส้นผม

เป็นประกาย ผวิชุม่ชื้น รอยมอืรอยเท้ายังชัดเจน และขอ้ต่อกระดกูยังเคลือ่นไหวได้ นับเปน็การดแูลสภาพศพที่ดี

เยี่ยมมาก และกาํลังหาขอ้พสิจูน์วา่เป็นการดูแลมัมมี่แบบเดียวกับอียิปต์หรอืไม่  นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังจัด

แสดงหนังสือบนผา้ไหม และแผ่นไม้ไผ่ทีขุ่ดพบในสสุานที่มคีวามสาํคัญทางโบราณคดอีีกด้วย (พิพธิภัณฑ์ปิดทกุ

วันจันทร์)   จากนั้นนําท่านชอ้ปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ทีสุ่ดของมณฑลหหูนาน มสีินคา้มากมาย

ให้ท่านเลอืกซื้อทั้งสินคา้แบรนด์เนม ยี่หอ้จีนชื่อดังและสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพืน้เมืองให้ท่านเลือกสรร 

และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ่นให้ท่านซือ้ของพื้นเมืองเป็นของฝาก        
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.25 น. เหนิฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบิน FD541 
01.40+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิาร *** ทวัร์ราคาพิเศษ เข้าร้านช้อปปิ้ง 4 ร้าน *** 

 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 
แล้วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** 

 
รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหม , 

โรงงานหยก , ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45-90 นาที 
 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทกุ

ครั้ง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น ทาง

บริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

 
ข้อควรระวัง ท่านใดที่มีพาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปล่ียนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  

กรณทีี่เดินทางไม่ได้ทางบรษิัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่และก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน  พักเดี่ยว 

21-25 ก.พ. // 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62 
1-5 , 6-10 มี.ค. 62 

15,999.- 3,900.- 

14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 27-31 มี.ค. // 28 

มี.ค.-1 เม.ย. 62 
16,999.- 3,900.- 

4-8 พ.ค. 62 17,999.- 4,900.- 

*** เดก็อายตุ่ํากว่า 18 ปี เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท *** 

** ทา่นที่ไม่ประสงค์จะเข้าร้านช้อปปิ้ง เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท ** 
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อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยัด   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานทีทุ่กแห่งตามที่ระบไุว้ในรายการ    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)    
*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่น้ําหนักเกิน กรุณาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักทีเ่กิน

เอง *** 
 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
-ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เครือ่งด่ืม, ค่าอาหาร, คา่โทรศัพท์, วีดีโอ 
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวตา่งๆ    
-ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนตอ่ห้อง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท หรือแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท  
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พรอ้มส่งรายชือ่สมาชกิผู้เดินทางให้กับทางบริษทัฯ  
- ชําระยอดส่วนที่เหลอืกอ่นการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  
 

เงื่อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอรเ์อเซีย 

เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเตม็ 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและ

จ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณทีี่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว หากมี

การยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือ

บางส่วนได้ เว้นแต ่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใชจ่่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรือมกีารเสียคา่ใชจ่่ายอื่นใด 
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2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัว๋เครือ่งบนิ แต่มีการยื่นวซีา่ไปแล้วหรอืมี

ค่าใชจ่่ายอื่นใด บรษิัทฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะเทา่ทีจ่่ายไปลว่งหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบนิได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลกิต้อง

รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ตั๋ว / ตัว๋ 1 ใบ + สว่นต่างของภาษีน้ํามันเชือ้เพลิง หรือ ตามหลักเกณฑท์ี่

สายการบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหักคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เฉพาะเท่าทีไ่ด้จา่ยไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซา่ เป็นต้น      
4. กรณีทีท่่านซื้อตัว๋เพิ่ม เกินจากจํานวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ทา่นผู้เดินทางจะไมส่ามารถ

เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยต๋ัวเต็มใบ  
 

@ @  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ใช้สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน   
2. กรณีทีท่่านมีวีซา่จีนยื่นเองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนคา่วซี่าทา่นละ 1,000 บาท  

 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
 

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึ้นอยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน

กําหนด 
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ

เสียหายตา่งๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาํหนดเวลาใน

ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญ

หาย ความล่าช้าหรอืจากอบุัติเหตุต่างๆ  
-บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ เลือ่น, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มผีู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ทา่น 

หรือเกิดปัญหาทางการเมอืงจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอยา่นําสิ่งของมคี่าติดตวัหรอืนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรอืสูญหายระหวา่ง

การเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของทา่นไดร้ับความเสียหายระหวา่งโดยสารเครือ่งบิน การเรียกร้องคา่ชดเชยต่างๆ 

ขึ้นอยู่กับดลุยพินจิของสายการบินทีจ่ะรบัผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมร่ับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ทีท่ําให้มิ

สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ้่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมอืง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมสีิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้องหรอืการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

-เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละ

สิทธิ ์ไมอ่าจเรียกค่าบริการ 
บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 

 

 

 
 

 


