เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้าค่า
ล่องเรือแจวตามล้าน้าถั่วเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่น้า
เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าข้ามเขายาวที่สุดในโลก ชมถนนขึนเขา 99 โค้ง
หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
สะดวกสบายกับบันไดเลื่อนลงเขายาวที่สุดแห่งเดียวในโลก
พิเศษ...เดินวัดใจสะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน สะพานข้ามภูเขายาวที่สุดโนโลก
พักหรู 4+5 ดาว **เที่ยวสบายใจไม่เข้าร้านช้อปปิ้งรัฐบาล**
มือพิเศษ หมูแดงกวางโจว , เป็ดฟ่งหวง , สุกีเห็ด , ปิ้งย่างบาร์บีคิว , อาหารทะเล

กำหนดกำรเดินทำง เดือนสิงหำคม – พฤศจิกำยน 2562
วันแรก

( 5 วัน 4 คืน )

สนำมบินดอนเมือง – ฉำงซำ

15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ โดยเที่ยวบินที่ FD540 (บริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 1 จาก 7

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉำงซำ เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคากล่าวว่า “หากมา
จางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่ฉำงซำ HUATIAN HOTEL4* หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เที่ยง

คำ่

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

ฉำงซำ – เมืองโบรำณฟ่ งหวง – ล่องเรื อแม่ นำ้ ถัว่ เจียง – ถนนSHIBAN – ชมแสงสี เมืองหงส์
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโบรำณเฟิ่ งหวง(เมืองหงส์ ) เขตปกครองตนเองของ
ชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริ มแม่น้ าถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่อง
แคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว แม่น้ าลาธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยก
พื้นสูงเรี ยงรายกันบนริ มน้ า ช่างเป็ นทัศนียภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่
ปาน
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม เมืองโบรำณฟ่ งหวง ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง120แห่ ง มีถนนที่ปูดว้ ยหินเขียว 20 กว่า
สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยีย่ มชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถงั ซึ่งเป็ น
เมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินทั้งนั้น มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็ นที่วา่ การอาเภอจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือกาแพงโบราณ
ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นที่นิยมชื่นชอบและเป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็ นมาทั้งชาวจีนและ
ต่างชาติ นาท่าน ล่ องเรื อแพ ล่องตามลาน้ าถัว่ เจียง สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ า
สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ฯลฯ
อวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สมั ผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินเล่นชม ถนน
SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ให้ท่านเดินชมถ่ายรู ปบ้านทรงโบราณที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้อย่างดีและให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าแฮนด์เมดที่เป็ นเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองหงส์
(หมำยเหตุ : หำกไม่ ได้ ล่องแม่ น้ำถัวเจีย ทำงบริษัทฯ จะจัดรำยกำรอื่นให้ เป็ นกำรทดแทน แต่ ไม่ สำมำรถคืนเงิน
เนื่องจำก ค่ำล่ องเรื อได้ รวมกับค่ำบัตรกำรเข้ ำเมืองโบรำณฟ่ งหวงแล้ ว)
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชมแสง สี เสี ยงยำมรำตรีของเมืองโบรำณเฟิ่ งหวง บ้านโบราณ
ที่ประดับด้วยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านค้าต่างๆที่เปิ ดต้อนรับ
นักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
พักทีฟ่ ่ งหวง FENG HUANG GUOBIN HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*

ฟ่ งหวง – จำงเจีย้ เจีย้ – เทียนเหมินซำน - (รวมกระเช้ ำ) – ทำงเดินกระจก – ถำ้ ประตูสวรรค์
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจีย้ ซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม
คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขต
อนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่ งชาติ หุบเขาซูยี่ และ
ภูเขา

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ต้งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร
นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลาธาร สระน้ า และน้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ ากว่า 40 ถ้ า ซึ่งทาให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทศั น์
ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO โดยผ่านทางด่วนสายใหม่ ระหว่างทางรถจะ
วิง่ ผ่าน สะพำนแขวนอ่ ำยจ้ ำยต้ ำเฉียว เป็ นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้ต้งั อยูท่ างทิศ
ตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยูส่ ูงจากพื้นดินประมาณ 330
เมตร เปิ ดใช้งานอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยูห่ ่ างจากเขตเมืองจาง
เจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขำลือชื่ อแห่ งแรกที่ได้ บันทึกไว้ ในจดหมำย
เหตุประวัติศำสตร์ ของเมืองจำงเจียเจีย้ เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึง ก็คือช่องหินเทียน
เหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นำท่ำนขึน้ สู่ เขำโดยนั่ง
รถของอุทยำนและต่ อกระเช้ ำขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้น
เขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นาท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้า
ผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ูงกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทำงเดินกระจก
ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศ)
(หมำยเหตุ : กำรนั่งกระเช้ ำขึน้ -ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ ำปิ ดซ่ อมบำรุง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่น
มำทดแทนให้ / กำรนั่งรถของอุทยำนขึน้ ไปบนถำ้ เทียนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่สำมำรถขึน้ ไปที่ถำ้ เทียนเห
มินซำนได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหำโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ)
(หมำยเหตุ...ในกำรขึน้ ชมส่ วนประตูสวรรค์เทียนเหมินซำน หำกเกิดกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่ น หิมะตกหนัก หรื อทำง
อุทยำนปิ ดเนื่องจำกซ่ อมแซมหรือเรื่ องของควำมปลอดภัย โดยไม่ แจ้ งล่ วงหน้ ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แจ้ ง
ยกเลิกได้ โดยจะไม่ สำมำรถจัดหำรำยกำรอื่นทดแทนให้ ได้ )
คำ่
 บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับสู่ที่พกั
พักที่จำงเจียเจีย้ RAMADA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 5*
รำยกำรทัวร์ แนะนำเพิ่มเติม :
Option 1 ภูเขำเทียนจื่อซำน หรื อภูเขำฮัลเลย์ ลูย่ำ สะพานหนึ่งในใต้หล้า ขึ้นลงโดยลิฟท์แก้วไป๋ หลง เป็ นภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์
ที่สวยที่สุดในอุทยานจางเจียเจี้ย ชมวิวในฉากภาพยนตร์ ฮอลิวดู๊ ชื่อดัง ที่ทาให้จางเจียเจี้ยมีชื่อเสี ยงมาจนถึงทุกวันนี้
ราคาท่านละ 650 หยวน (กรุณำติดต่ อจองที่ไกด์ หรื อหัวหน้ ำทัวร์ )
Option 2 โชว์ นำงพญำจิง้ จอกขำว โชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY
FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวติ โลดแล่นอยูบ่ นเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มี
ฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึ ง
ดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย
และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสูเ้ พือ่ ความรักจนท้ายที่สุดก็
สมหวังในชีวติ คู่และจบแบบ HAPPY ENDING ราคาท่านละ 380 หยวน (กรุณำติดต่ อจองที่ไกด์ หรื อหัวหน้ ำทัวร์ )
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วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เที่ยง

คำ่

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เที่ยง

สะพำนแก้วแกรนด์ แคนย่ อน – ภำพวำดทรำยจวินเซิงฮวำเยีย้ น – เมืองจำลองซ่ ง+โชว์
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม จำงเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพำนแก้ วข้ ำมเขำที่ยำว
ที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430
เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคา
บรรยายใดๆ หมำยเหตุ...เนื่องจำกสะพำนแก้ว เป็ นสถำนทีท่ ่ องเทีย่ วที่ต้องตรวจสอบควำมปลอดภัยอย่ำงสู งจำก
รัฐบำลจีน หำกสะพำนไม่ เปิ ด หรื อปรับเปลี่ยนเวลำสำหรับให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ ำชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในกำรเปลีย่ น
สถำนที่เที่ยวอื่นทดแทน แล้ วแต่ ควำมเหมำะสม
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชม จวินเซิงฮวำเยีย้ น พิพธิ ภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาด
ของหลี่ จวินเซิง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น
กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ นึ มาล้วนได้รับรางวัลและการ
ยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจาลองซ่ง ที่จาลองวิถีชีวติ
ชนท้องถิ่นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งทั้งบ้านเรื อน วิถีการแต่งกาย ภายในยังมีสินค้าพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
 บริ ก ำรอำหำรค่ำ ณ ภั ต ตำคำร หลังอาหารน าท่ านชมโชว์ The Romantic Show of Zhangjiajie การแสดง
พื้นเมืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซ่งและชนเผ่านพื้นเมืองถูเจีย เพลงและการเต้นราขนาดใหญ่ "จางเจีย
เจี้ยรักนิรันดร์" กากับโดยหวางเฉี ยวหลิงผูอ้ านวยการคนแรกของผูก้ ากับการแสดงศิลปะการท่องเที่ยวจีน เปิ ดตัวใน
วันที่ 28 มิ ถุนายน ให้ผชู ้ มดื่มด่ าในการแสดงชื่ นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ Wuling Wonderland ที่มี สีสัน
และมีสีสนั ของโลกใต้น้ าและน้ าท่วม 3,000 ตัน ภายใต้มนต์ขลังและงดงามฉันรู ้สึกถึงตานานของจางเจียเจี้ยวีรบุรุษ
ผูก้ ล้าหาญและวีรบุรุษ จบการแสดงนาท่านเข้าสู่ที่พกั
พักที่จำงเจียเจีย้ RAMADA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 5*

จำงเจียเจีย้ – ฉำงซำ – เกำะส้ ม (รวมรถรำง) – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร นาท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
นาท่านเดินทางสู่ เกำะส้ ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกใจ
กลางนครฉางซา มีความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ชมหินแกะสลักรู ปหน้าของท่าน
ประธานเหมาเจ๋ อตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี เมื่อสมัยก่อนท่านประธานเหมาเคยมา
ใช้สถานที่แห่งนี้ในการพักผ่อนและอ่านหนังสือ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ประทับใจ (รวมค่ำรถแบตเตอรี่)
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคน
เดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่าน
เลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยีห่ อ้ จีนชื่อดังและสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของ
กินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร
และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของ
พื้นเมืองเป็ นของฝาก
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คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD541
01.40+1 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตรำค่ ำบริกำร

*** ทัวร์ รำคำพิเศษ **ไม่ เข้ ำร้ ำนช้ อปปิ้ ง **ไม่ มีรำคำเด็ก ***

กำหนดวันเดินทำง
28 ส.ค.-1 ก.ย. , 4-8 18-22 ก.ย. // 30 ต.ค.-3 พ.ย. 62
6-10 , 13-17 , 20-24 พ.ย. , 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
11-15 , 25-29 ก.ย. // 9-13 , 16-20 , 23-27 ต.ค. 62

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ ำน

พักเดีย่ ว

17,999.-

4,900.-

18,999.-

*** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ ำทีก่ ่ อนทุกครั้ง หำกไม่ มกี ำร
สอบถำมเจ้ำหน้ ำที่บริษัทก่อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดทีม่ พี ำสปอร์ ต 2 เล่มหรื อเปลีย่ นพำสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่
กรณีทเี่ ดินทำงไม่ ได้ ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ ำหน้ ำทีแ่ ละก่อนกำรเดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
*** ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณำชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนกรุ๊ปท่ ำนละ 1,650 บำท
-ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ, หัวหน้ ำทัวร์ ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ ำนละ 1,500 บำท
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง
ผู้จองจะไม่ สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ำตั๋วหรื อขอคืนค่ำทัวร์ ท้งั หมดหรือบำงส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้อตัว๋ เพิม่ เกินจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. ใช้สาเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน
2. กรณี ที่ท่านมีวซี ่าจีนยืน่ เองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าท่านละ 1,000 บาท
อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิ่มให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
หมำยเหตุ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด
กาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว
สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสียหาย หรื อสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท
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