
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                  

                                                                              

 
 

 

 

 

 

  

 
 

อทุยานจางเจยีเจี�ย เทยีนจื�อซาน เขตอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

หรอื ภเูขาฮลัเลลยูา่ห ์สถานที�ใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รื�องอวตาร 

เขาเทยีนเหมนิซาน น ั�งกระเชา้ชมเสน้ทางขึ�นเขาที�ม ี99 โคง้ 

หวาดเสยีวกบัทางเดนิกระจกยาว 60 เมตร สงูกวา่ระดบันํ �าทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร 

ชมโชวน์างพญาจิ�งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY  FOX 

พเิศษ...แกรนดแ์คนยอ่น เดนิวดัใจ...สะพานแกว้ขา้มภเูขายาวที�สดุในโลก 

ชมโชวห์นงัตะลงุ ,  มื�อพเิศษสกุี�เห็ด , อาหารไทย 
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วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – ฉางซา – หอตู้ฝุ (ไม่รวมค่าขึ�นหอ) – จางเจียเจี�ย 

��.�� น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมอืง อาคาร � ชั�น � เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯ คอย

อาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและที�นั�ง 

08.00 น. เหินฟ้าสู่ เมอืงฉางซา  โดยเที�ยวบินที� FD ���  (บริการอาหารบนเครื�อง) 
��.�� น. ถึง สนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ� งมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหนึ� งของจีน

รวมทั�งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่  “หากมาจางเจียเจี�ยแลว้ไม่

ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านชม หอตู้ฝุ ซึ� งตั�งอยูที่�ริมแม่นํ� าเซีงเจียง จากจุดนี� ท่านจะสามารถมองเห็นเกาะส้ม สัญลกัษณ์ของเมืองฉางซา

ได ้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี�ย ซึ� งตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมา

ทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื�นที�ที�มีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพที�งดงาม คลอบคลุมพื�นที�มากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 

97.7% ของพื�นที�เป็นป่าไม ้จางเจียเจี�ยไดถู้กประกาศให้เป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี� และภูเขาเทียนจื�อ ความโดดเด่นของที�นี�  คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที�ตั�งตระหง่าน

กว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี� ยงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ� า และนํ� าตกมากมาย รวมทั�งมีถํ�ากว่า 40 ถํ�า ซึ� งทาํ

ใหส้ถานที�แห่งนี�  มีภมิูทศัน์ที�งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

พกัที�จางเจยีเจี�ย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่า �* 
 

วนัที�สอง  แกรนด์แคนย่อนจางเจยีเจี�ยเดนิสะพานแก้วยาวที�สุดในโลก – ถนนซีปู้เจยี  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี�ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี�ย 

ปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที�ที�ใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รื�องอวตาร อุทยานจางเจียเจี�ยตั�งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางไดผ้่าน

ขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปลี�ยนเป็นรถของอุทยาน นาํท่านเที�ยวชม จางเจยีเจี�ย

แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที�ยาวที� สุดในโลก สถานที� ท่องเที�ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี� ย เดินทางชม SKY 

WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง ��� เมตร กวา้ง � เมตร สูงถึง ��� เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั 

กบัววิทิวทศัน์ที�สวยงามเกินกวา่คาํบรรยายใดๆ   

หมายเหตุ... ขณะนี�สถานที�เที�ยวแกรนด์แคนย่อน ได้ทําการปรับปรุงและเพิ�มเติมสถานที�ท่องเที�ยว ทําให้ไม่สามารถไปล่องเรือที�
แกรนด์แคนย่อนได้  จนกว่าทางอุทยานจะมีประกาศเปิดให้ล่องเรือได้อีกครั�ง *** เนื�องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที�
ท่องเที�ยวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชม ผู้จัด
ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนสถานที�เที�ยวอื�นทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม ***  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟัง

บรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย จากนั�นมี

เวลาให้ท่านเดินทาง ช้อปปิ� งที�ถนนคนเดินปู้สิงเจีย ถนนคนเดินประจาํเมืองจางเจียเจี� ยให้ท่านช้อปปิ� งสินคา้ที�ระลึก หรือ

ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก 

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ที�พกั   

พกัที�จางเจยีเจี�ย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่า �* 

วนัที�สาม  ลาํธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทยีนจื�อซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอนัดบัหนึ�งใต้ฟ้า – ภาพวาดจากหินกรวด 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  หลงัอาหารเที�ยวชม ลาํธารจนิเปียนซี หรือ ลาํธารแส้ม้าทอง ซึ� งเป็นลาํธารที�ไหลวนไปตามช่อง

เขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว �.� ก.ม ลาํธารแซ่ทอง มีนํ� าในลาํธารมีสีเขียวใสปราศจาก

มลภาวะสองฝั�งนํ� าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั�งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงามอยา่งที�ท่านไม่เคยเห็นจากที�ใดมา

ก่อน  นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี�ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี�ย ปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น ภูเขา

ฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที�ที�ใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื�องอวตาร อุทยานจางเจียเจี� ยตั�งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางไดผ้่านขุนเขาน้อยใหญ่สองขา้งทาง

เขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปลี�ยนเป็นรถของอุทยาน นาํท่านเที�ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื�อซาน  

เป็นเขตป่าอนุรักษต่์อเนื�องมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื�ย เที�ยวชมยอดเขาที�มีอากาศเยน็สบายตลอด

ทั�งปี และมีจุดชมวิวที�สามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพานอนัดบัหนึ�งใต้ฟ้า ( เทียนเสี�ยตี�อี�เฉียว) 

มีทิวทศัน์ที�สวยงามและเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ชื�อดงัหลายเรื� อง ท่านจะได้ตื�นตาตื�นใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติที�

สวยงามแสนประทบัใจ ( ขึ�น-ลงโดยลฟิท์แก้วไป่หลงที�จุดสูงสุด ��� เมตร ลฟิท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย )   
***โปรดทราบ ในกรณทีี�ลฟิท์หรือกระเช้า ไม่สามารถใช้งานได้  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ�โดยการเปลี�ยนการขึ�น-ลงโดยการใช้ลฟิท์

หรือกระเช้าเพยีงอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั�น***   

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารเดินทางสู่ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยี�ยมชมจากนั�น

นาํท่านนั�งกระเชา้และรถทอ้งถิ�นเพื�อลงจากเขา นาํท่านชม ศูนย์สุขภาพจากยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพื�อสุขภาพ

เป็นของฝาก  จากนั�นนาํท่านไปเที�ยวชม จวินเซิงฮวาเยี�ยน พิพิธภณัฑ์ที�จดัแสดงภาพวาดของหลี�จวินเซิง ซึ� งเป็นผูที้�ริเริ�ม 

ศิลปะแบบใหม่ ที�เรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที�ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ�งไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่ง

เป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที�รังสรรคขึ์�นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นที�เลื�องลือไปทั�วโลก   

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ที�พกั   

พกัที�จางเจยีเจี�ย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่า �* 

วนัที�สี�   เทยีนเหมนิซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดนิกระจก – ถํ�าประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิ�งจอกขาว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พัก หลังอาหาร นาํท่านชม ร้านผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั�งใช้

เครื�องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการซื�อเป็นทั�ง

ของฝากและใชเ้อง จากนั�นพาท่านสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี�ย  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจางเจียเจี�ยเพียง 

6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ� าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื�อแห่งแรกที�ไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของ

เมืองจางเจียเจี� ย เนื�องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ� ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที� มี

ทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  นําท่านขึ�นสู่เขาโดยนั�งรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึ�น-

ลง  ใหท่้านไดช้มความงามของภเูขานบัร้อยยอดที�สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ�นเขาที�มีโคง้ถึง �� โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชม

วิว นาํท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที�งดงามที�สุดแห่งหนึ� ง พร้อมกบัความเสียวของ

ทางเดินกระจกที�มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกว่าระดบันํ� าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ�งทุกอยา่งที�

อยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั�งหมด (ทางเดนิกระจกขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ)    

  (หมายเหตุ : การนั�งกระเช้าขึ�น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื�นมาทดแทน

ให้  / การนั�งรถของอุทยานขึ�นไปบนถํ�าเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ�นไปที�ถํ�าเทียนเหมินซานได้ ทาง

บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื�นมาทดแทนให้ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ

นักท่องเที�ยว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)     

จากนั�นนาํท่านแวะเยี�ยมชม ศูนย์วฒันธรรมชา ใหท่้านชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานที�มีสรรพคุณเรื�องสุขภาพ ให้

ท่านเลือกซื�อเป็นของฝาก    

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมโชวอ์ลงัการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A 

WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ ��� ชีวติโลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้

แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ�งอี�งกบัเทคนิคการเปลี�ยนร่างเป็นมนุษยข์องนางจิ�งจอก



ขาว ซาบซึ� งตรึงดวงใจในความรักของจิ�งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนที�ฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสู้เพื�อความรักจนทา้ยที�สุด

กส็มหวงัในชีวติคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์นี�แสดงทโีรงละครกลางแจ้ง

หากมกีารปิดการแสดงในวนันั�นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ทาํให้เข้าชมไม่ได้ผู้จดัรับผดิชอบเพยีงจดัโชว์พื�นเมอืงชุดอื�นทดแทน 

ให้เท่านั�นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มกีารคนืค่าบริการใดๆ***        

พกัที�จางเจยีเจี�ย โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า �* 

 

วนัที�ห้า  จางเจียเจี�ย – ฉางซา – ผ้าปักเซี�ยงซิ�ว – ช้อปปิ� งถนนคนเดนิหวงซิงลู่  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร   หลงัอาหารนาํท่านสู่ ร้านหยก ที�มีผซิี�ว สตัวน์าํโชคที�ชาวจีนเชื�อวา่หากใครมีไวใ้น

ครอบครองแลว้จะรํ� ารวย และมีแต่โชคลาภ  จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชม ศูนย์หัตถกรรมผ้าปักเซียงซิ�ว เป็นศูนยที์�มีชื�อเสียงดา้นงานปักฝีมือ

ละเอียดอ่อนชอ้ย และสวยงามดั�งภาพวาดซึ�งเป็นเอกลษัณ์เฉพาะที�เลื�องชื�อลือนาม 1 ใน 4 ของจีน ไดแ้ก่ ผา้ปักซูซิ�วมณฑลเจ๋อ

เจียง, ผา้ปักสู่ซิ�วมณฑลเสฉวน, ผา้ปักเยี�ยซิ�วมณฑลกวางตุง้ โดยใหท่้านไดช้มและเลือกซื�อผา้ปักเพื�อเป็นที�ระลึก  จากนั�นนาํ

ท่านชอ้ปปิ� ง ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที�สุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซื�อทั�งสินคา้แบรนดเ์นม 

ยี�หอ้จีนชื�อดงัและสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื�นเมืองใหท่้านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ�นใหท่้านซื�อของพื�นเมือง

เป็นของฝาก        

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเขา้ที�พกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

       ที�พกั  HUAFENGHUATIAN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที�หก  ฉางซา - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

��.�� น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเที�ยวบิน FD ���  (บริการอาหารบนเครื�อง) 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ 

แล้วจึงวางมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง *** 

รายการนี�จะเข้าร้านสนับสุนนของจนี เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ีถงึ 1 ชั�วโมง  

หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,��� บาทต่อร้านต่อท่าน** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ �� ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 

หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที�บริษทัก่อนทาํการซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศที�กล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ *** ทวัร์ราคาพเิศษไม่มรีาคาเดก็ *** 

 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

- ค่าตั�วเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั�นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป (หนงัสือเดินทางไทย) 

- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ�าหนักกระเป๋า ท่านละ �� กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี�นํ�าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ�าหนักที�เกนิเอง *** 

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตั�วเครื�องบิน ) 

-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     

-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ � หยวนต่อหอ้ง 

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดนิทาง ท่านละ �,��� บาท  
 

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

- การจอง มดัจาํท่านละ �,��� บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย �� วนั  

 

เงื�อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบินการันตีการจ่ายเงนิล่วงหน้าเต็ม ���% ซึ�งเมื�อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิ

จะไม่มีการคนืค่ามัดจําใดๆ ทั�งสิ�น และในกรณทีี�ออกตั�วเครื�องบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลื�อนการเดนิทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา

เรื�องขอคนืค่าตั�วหรือขอคนืค่าทวัร์ทั�งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ / เดก็อายุตํ�ากว่า �� ปี พกัเดี�ยว 

�-�, ��-��, ��-�� พ.ย. // �� พ.ย.-� ธ.ค. �� 

��-��, ��-�� ธ.ค. �� 
��,���.- �,���.- 

��-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-�� ต.ค. �� ��,���.- �,���.- 

��-�� ต.ค. �� ��,���.- �,���.- 

�� ธ.ค. �� – � ม.ค. �� ��,���.- �,���.- 



3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั�วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว / ตั�ว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการบินกาํหนด และ

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื�อตั�วเพิ�ม เกินจากจาํนวนตั�วที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตั�วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตั�วเตม็ใบ  
 

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป @ @ 

1. สาํเนาพาสปอร์ต  

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี � นิ�ว � ใบ 

- สาํเนาบตัรประชาชน 

- ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 

-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�

อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ

ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�น ทั�งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  

-บริษทัขอสงวนสิทธิ�  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง �� ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการเดินทาง กรณี

กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินที�

จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั�นๆ    

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื�นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 

-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ�  ไม่อาจ

เรียกค่าบริการ 

-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยวบาง

รายการ 

บริษทัฯมปีระกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,���,��� บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

 

 

 

 

 



 

 

ตวัอย่างการถ่ายหน้าพาสปอร์ตเพื�อยื�นวซ่ีากรุ๊ป 

   


