อุทยานจางเจียเจีย เทียนจือซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
ั
หรือ ภูเขาฮลเลลู
ยา่ ห์ สถานทีใชเ้ ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรืองอวตาร
้ ทางขึนเขาทีมี 99 โค้ง
เขาเทียนเหมินซาน นงกระเช
ั
า้ ชมเสน
ี วก ับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระด ับนําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
หวาดเสย
ชมโชว์นางพญาจิงจอกขาว THE LOVE STORY OF

A WOODENMAN AND A FAIRY FOX

เมืองโบราณเฟิ งหวง โบราณสถานและโบราณว ัตถุทางด้านว ัฒนธรรมอ ันลําค่า
ล่องเรือแจวตามลํานําถวเจี
ั ยง ชมบ้านเรือนสองฟากฝังของแม่นํา
ชมโชว์หน ังตะลุง , มือพิเศษสุกเห็
ี ด , อาหารไทย

กําหนดการเดินทาง

- ต.ค ** - , - , - ต.ค.
- , - , - พ.ย. // พ.ย.- ธ.ค.

- , - ธ.ค. // ** ธ.ค. - ม.ค.
วันแรก

( วัน คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – เมืองโบราณฟ่ งหวง – ชมแสงสี ยามราตรีเมืองโบราณ

05.00 น. คณะพร้อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคาร ชัน เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีจากบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกเรื องสัมภาระและทีนัง
08.00 น. เหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเทียวบินที FD (บริการอาหารบนเครือง)
. น. ถึง สนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึงของจีน
รวมทังเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมาจางเจียเจียแล้วไม่
ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ งหวง(เมืองหงส์ ) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตังอยูท่ างทิศตะวันตกของ
มณฑลหูหนาน ริ มแม่นาถั
ํ วเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาทีเด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว
แม่นาลํ
ํ าธารทีใสสะอาดจนเห็นก้นบึง รวมถึงบ้านช่องทียกพืนสูงเรี ยงรายกันบนริ มนํา ช่างเป็ นทัศนียภาพทีสวยสดงดงามราว
กับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี เสี ยงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ งหวง บ้านโบราณทีประดับด้วย
ไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุ ดคลาลสิ ค พร้อมทังร้านค้าต่างๆทีเปิ ดต้อนรับนักท่องเทียวกันอย่างคึกคัก
พักที KAISHENG HOTEL www.kaisjd.com/ หรือเทียบเท่ า

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

ล่ องเรือถัวเจียง – บ้ านเกิดของเสิ นฉงเหวิน – ฟ่ งหวง – จางเจียเจีย
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเทียวชม เมืองโบราณฟ่ งหวง ทีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้าน
วัฒนธรรมอันลําค่าทีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง แห่ง มีถนนทีปูดว้ ยหิ นเขียว กว่าสาย สิ งก่อสร้าง แห่ง วัตถุ
โบราณ
แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยียมชมเมืองโบราณทีสร้างในราชวงศ์ถงั ซึงเป็ นเมืองทีก่อขึนด้วยหิ นทังนัน มีชือว่า
“หวงซื อเฉี ยวกู่เฉิ ง” เดิมเป็ นทีว่าการอําเภอจุดเด่นอีกแห่งหนึงคือกําแพงโบราณซึงสร้างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นทีนิยมชืน
ชอบและเป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็ นมาทังชาวจีนและต่างชาติ นําท่าน ล่ องเรือแพ ล่องตามลํานําถัวเจียง สนุก
ตืนเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝังแม่นาํ สะพานโบราณ เจดีย์วนหมิ
ั ง หอตัวชุ่ย สะพานไม้โบราณทีมีหลังคา
คลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ฯลฯ อวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สมั ผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นทีระลึก
นําท่านเยียมชม บ้ านเกิดของเสิ นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษ
ของจีน บ้านเกิดของเสิ นฉงเหวินเป็ นบ้านทีปลูกล้อมรอบลานบ้านทังสี ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟทีมีสญ
ั ลักษณ์ประจําท้องถินใน
ภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ นฉงเหวินอดีตผูบ้ งั คับการทหารประจํามณฑลกุย้ โจวในสมัย
ราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็ นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผคู้ นได้รู้จกั ทีมาทีไปของเมืองฟ่
งหวงนันเอง (หมายเหตุ : หากไม่ ได้ ล่องแม่ นําถัวเจีย ทางบริษทั ฯ จะจัดรายการอืนให้ เป็ นการทดแทน แต่ ไม่ สามารถคืนเงิน
เนืองจากค่ าล่ องเรือได้ รวมกับค่ าบัตรการเข้ าเมืองโบราณฟ่ งหวงแล้ ว)
บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย ซึงตังอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพืนทีทีมีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพทีงดงาม คลอบคลุมพืนทีมากกว่า
264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพืนทีเป็ นป่ าไม้ จางเจียเจียได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.
1982 ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี และภูเขาเทียนจือ ความโดดเด่นของทีนี คือ ยอดเขาและเสา
หิ นทรายทีตังตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนียังมีช่องแคบ ลําธาร สระนํา และนําตกมากมาย
รวมทังมีถากว่
ํ า 40 ถํา ซึงทําให้สถานทีแห่งนี มีภมู ิทศั น์ทีงดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
โดยผ่านทางด่วนสายใหม่ ระหว่างทางรถจะวิงผ่าน สะพานแขวนอ่ ายจ้ ายต้ าเฉียว เป็ นสะพานแขวนข้ามหุบเขาทีใหญ่ทีสุ ดใน
โลก สะพานแห่งนีตังอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจีโสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตังอยูส่ ู ง
จากพืนดินประมาณ 330 เมตร เปิ ดใช้งานอย่างเป็ นทางการ เมือวันที 31 มีนาคม ค.ศ. 2012

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเข้าทีพักโรงแรม อิสระพักผ่อน
พักทีจางเจียเจีย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า *

คํา

วันทีสาม
เช้ า

เทียง

คํา

วันทีสี
เช้ า

เทียนจือซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึงใต้ ฟ้า – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดทราย – โชว์ นางพญาจิงจอกขาว

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจีย
ปั จจุบนั ได้เปลียนชือเป็ น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็ นสถานทีทีใช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์เรื องอวตาร อุทยานจางเจียเจียตังอยู่
ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่าน
ขุนเขาน้อยใหญ่ สองข้างทางเขี ยวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ เปลี ยนเป็ นรถของอุทยาน นําท่ านเที ยวชม เขต
อนุรักษ์ ธรรมชาติเทียนจือซาน เป็ นเขตป่ าอนุ รักษ์ต่อเนื องมาจากทางด้านทิศเหนื อของอุทยานแห่ งชาติจางเจียเจืย เทียวชม
ยอดเขาทีมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี และมีจุดชมวิวทีสามารถมองเห็ นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชม สะพาน
อันดับหนึงใต้ ฟ้า ( เทียนเสี ยตีอีเฉียว) มีทิวทัศน์ทีสวยงามและเคยเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ชือดังหลายเรื อง ท่านจะได้ตืน
ตาตืนใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติทีสวยงามแสนประทับใจ ( ขึน-ลงโดยลิฟท์ แก้ วไป่ หลงทีจุดสู งสุ ด เมตร ลิฟท์ แก้ วริมหน้ าผา
แห่ งแรกของเอเซีย )
***โปรดทราบ ในกรณีทีลิฟท์ หรือกระเช้ า ไม่ สามารถใช้ งานได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิโดยการเปลียนการขึน-ลงโดยการใช้ ลฟิ ท์
หรือกระเช้ าเพียงอย่ างใดอย่ างหนึงเท่ านัน*** จากนันนําท่านแวะเยียมชม ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุ ดยอดใบชา
ของมณฑลหูหนานทีมีสรรพคุณเรื องสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกซื อเป็ นของฝาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ ตวั เมือง เยียมชมจากนันนําท่านนังกระเช้าและรถท้องถินเพือ
ลงจากเขา นําท่านชม ศูนย์ สุขภาพผลิตภัณฑ์ ยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพือสุ ขภาพเป็ นของฝาก จากนันนําท่านไป
เทียวชม จวินเซิงฮวาเยียน พิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงภาพวาดของหลีจวินเซิง ซึงเป็ นผูท้ ีริ เริ ม ศิลปะแบบใหม่ ทีเรี ยกกันว่า
จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิงไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที
รังสรรค์ขึนมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นทีเลืองลือไปทัวโลก
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า ชีวติ โลดแล่นอยูบ่ นเวทีกลางแจ้ง
แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึงอีงกับเทคนิคการเปลียนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิงจอก
ขาว ซาบซึ งตรึ งดวงใจในความรักของจิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟื นทีฝ่ าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพือความรักจนท้ายทีสุ ด
ก็สมหวังในชีวติ คู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผชู้ มกลับไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์ นีแสดงทีโรงละครกลางแจ้ ง
หากมีการปิ ดการแสดงในวันนันๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผู้จดั รับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พนเมื
ื องชุดอืนทดแทน
ให้ เท่ านันหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มกี ารคืนค่ าบริการใดๆ**
พักทีจางเจียเจีย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า *

เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ า) – ทางเดินกระจก – ถําประตูสวรรค์ – ร้ านหยก – ถนนซีปู้เจีย
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร นําท่านชม ร้ านผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทังใช้
เครื องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพือมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึงเหมาะกับการซื อเป็ นทัง
ของฝากและใช้เอง จากนันนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจางเจียเจียเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจาก
ระดับนําทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชือแห่งแรกทีได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจีย เนืองจาก
หน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ทีมีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และ
พบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั นําท่ านขึนสู่ เขาโดยนังรถของอุทยานและต่ อกระเช้ าขึน-ลง ให้ท่านได้ชมความงามของ
ภูเขานับร้อยยอดทีสูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึนเขาทีมีโค้งถึง โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดินชมหน้าผาลอย
ฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาทีงดงามทีสุ ดแห่งหนึง พร้อมกับความเสี ยวของทางเดินกระจกทีมีระยะทาง
ประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ูงกว่าระดับนําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ งทุกอย่างทีอยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจก
ทังหมด (ทางเดินกระจกขึนอยู่กบั สภาพอากาศ)

เทียง

คํา

(หมายเหตุ : การนังกระเช้ าขึน-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุง ทางบริษทั ฯ จะจัดโปรแกรมอืนมาทดแทน
ให้ / การนังรถของอุทยานขึนไปบนถําเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึนไปทีถําเทียนเหมินซานได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่ คนื เงิน หรือหาโปรแกรมอืนมาทดแทนให้ ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่ องเทียว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยทีไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเยียมชม ศูนย์ สมุนไพรจีนพร้ อมนวดเท้ า ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพร
จีนทีมีชือเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมือยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนันมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ช้ อปปิ ง
ที ถนนคนเดินซีปู้เจีย ซึงเป็ นถนนคนเดินทีลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิน เพือให้คนท้องถินมีรายได้จากการขายสิ นค้าต่างๆ
จําหน่ายสิ นค้าทีระลึก และ สิ นค้าเสื อผ้าของพืนเมืองต่างๆในราคาถูก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าทีพักโรงแรม อิสระพักผ่อน
พักทีจางเจียเจีย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่ า *

วันทีห้ า
เช้ า
เทียง

คํา

จางเจียเจีย – ฉางซา – ผ้ าปักเซียงซิว – ช้ อปปิ งถนนคนเดินหวงซิงลู่
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่านสู่ ร้ านหยก ทีมีผีซิว สัตว์นาํ โชคทีชาวจีนเชือว่าหากใครมีไว้ในครอบครอง
แล้วจะรํารวย และมีแต่โชคลาภ จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์ หัตถกรรมผ้ าปักเซียงซิว เป็ นศูนย์ทีมีชือเสี ยงด้านงานปั ก
ฝี มือละเอียดอ่อนช้อย และสวยงามดังภาพวาดซึงเป็ นเอกลัษณ์เฉพาะทีเลืองชือลือนาม 1 ใน 4 ของจีน ได้แก่ ผ้าปั กซูซิวมณฑล
เจ๋ อเจียง, ผ้าปักสู่ ซิวมณฑลเสฉวน, ผ้าปักเยียซิ วมณฑลกวางตุง้ โดยให้ท่านได้ชมและเลือกซื อผ้าปักเพือเป็ นทีระลึก จากนัน
นําท่านช้อปปิ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ทีสุ ดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื อทังสิ นค้าแบรนด์
เนม ยีห้อจีนชือดังและสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพืนเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถินให้ท่านซื อของ
พืนเมืองเป็ นของฝาก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าทีพักโรงแรม อิสระพักผ่อน
ทีพัก WORLD HOTEL GRAND JIAXING HUNAN *ตึก B หรือเทียบเท่ า *

วันทีหก

ฉางซา - กรุงเทพฯ

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
. น. เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพ โดยเทียวบิน FD (บริการอาหารบนเครือง)
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

*** ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มรี าคาเด็ก ***
กําหนดวันเดินทาง

-, - ,
- , - , - ต.ค.
ธ.ค. –

- พ.ย. // พ.ย.- ธ.ค.
ธ.ค.
, - ต.ค.
ม.ค.

ผู้ใหญ่ / เด็กอายุตากว่
ํ า ปี

พักเดียว

, .-

, .-

, ., ., .-

, ., ., .-

*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพอใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพือประโยชน์ ของท่ านเอง ***

รายการนีจะเข้ าร้ านสนับสุ นนของจีน เพือโปรโมทการท่ องเทียว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ นาที ถึง 1 ชัวโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุณาชําระท่ านละ , บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมีี ผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิทีไม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิน **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีก่ อนทุกครัง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบริษทั ก่ อนทําการซือบัตรโดยสารภายในประเทศทีกล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทังสิ น
- ค่าตัวเครื องบินระหว่างประเทศ ชันประหยัด
- ค่าโรงแรมทีพัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีรวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานทีทุกแห่งตามทีระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามทีระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านําหนักกระเป๋ า ท่ านละ กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนํี าหนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนําหนักทีเกินเอง ***
อัตราค่าบริการนีไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื องดืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ หยวนต่อห้อง
-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ หยวนต่ อวันต่ อคน

เงือนไขการสารองทีนัง
- การจอง มัดจําท่ านละ ,000 บาท พร้อมส่ งรายชือสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนทีเหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย วัน
เงือนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนืองจากราคานีเป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครืองบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม % ซึงเมือท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่มกี ารคืนค่ามัดจําใดๆ ทังสิน และในกรณีทออกตั
ี วเครืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา
เรืองขอคืนค่ าตัวหรือขอคืนค่ าทัวร์ ทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทังสิ น ถ้ายัง
ไม่มีการยืนวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอืนใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอืนใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลียนชือตัว / ตัว ใบ + ส่ วนต่างของภาษีนามั
ํ นเชือเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ทีสายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ทีท่านซื อตัวเพิม เกินจากจํานวนตัวทีมีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลียนชือผู ้
เดินทาง หรื อเปลียนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัวเต็มใบ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @

1. ใช้สาํ เนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน
2. กรณี ทีท่านมีวซี ่าจีนยืนเองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าท่านละ , บาท
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ทีต้ องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม ท่านละ , 00 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีกําหนด อาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบินและตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ เลือน, เปลียนแปลง, สับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ทีมีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนันๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเทียวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ทีทําให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยนวี
ื ซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามทีเห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที ต.ม. อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อืนๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น
-เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลียนแปลงรายการท่องเทียวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเทียวบาง
รายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ , , บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน ,

บาท

