
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� เขาเทียนจื
อซาน หรือ ภเูขาฮัลเลลยู่าห์ สถานที
ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื
อง “อวตาร”    
ขึ)นลิฟต์แก้วริมผาแห่งแรกของเอเซีย-ลงเขาด้วยกระเช้า 

� เขาเทียนเหมนิซาน “ประตสูวรรค์” ทางเดินกระจกริมผา นั
งกระเช้ายาวที
สุดในโลก   
� ถํ)ามงักรเหลือง “หวงหลงต้ง” ล่องเรือชมความงามหินงอกหินย้อยภายในถํ)า 
� ชมโชว์นางพญาจิ)งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY  FOX 

� ชมโชว์หนังตะลงุ เล่าขานตาํนาน 6 ก๊กที
เลื
องลือ และวัฒนธรรมพื)นเมอืง 
กาํหนดการเดนิทาง ��-�! , �#-�� , �$-%& , %�-%! เม.ย. #$ 

��-�# , �%-�* , �*-%% , �$-%& , %&-%$ , %!-+� , +� พ.ค. – # มิ.ย. #$ 
�*-�% , �&-�$ , %�-%! , %/ มิ.ย. – + ก.ค. #$             ( ! วนั # คนื ) 



  
วนัแรก สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ชมววิแม่นํ=าเซียงเจียง – เมืองสือลีA 

�#.��  คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมอืง อาคาร � ชั=น % เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯ คอย
อาํนวยความสะดวกเรื�องสัมภาระและที�นั�ง 

07.35   เดนิทางสู่เมอืงฉางซา โดยเทีAยวบินทีA FD 540  ( บริการอาหารบนเครืAอง ) เวลาทีAเมอืงจนีเร็วกว่าไทย � ชม 
�%.�#  เดนิทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ� งมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหนึ�งของ

จีน รวมทั0งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี0ยแลว้
ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้นาํท่าน  บริการอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลงัอาหารนาํท่านชม ชมวิวแม่นํ=าเซียงเจียง  ชมหินแกะสลกัรูปหนา้ของท่านประธาน
เหมาเจ๋อตุง สมยัเมื�ออายุ 35 ปี เมื�อสมยัก่อนท่านประธานเหมาเคยมาใชส้ถานที�แห่งนี0 ในการพกัผ่อนและอ่านหนงัสือ อิสระ
ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพประทบัใจ นาํท่านเดินทางสู่เมืองสือลี� เมืองระหวา่งฉางซากบัจางเจียเจี0ย 

คํAา บริการอาหารคํAา ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร  เดินทางเขา้ที�พกั พกัทีA CILI HOTEL ตกึ B หรือเทียบเท่า ระดบั & * 

วนัทีAสอง จางเจียเจีUย – เทยีนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถํ=าประตูสวรรค์ - โชว์นางพญาจิ=งจอกขาว 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ทีAพกั หลงัอาหาร หลงัจากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี0ย ซึ� งตั0งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื0นที�ที�มีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพที�งดงาม คลอบคลุมพื0นที�
มากกวา่ ?@A ตาราง กิโลเมตร และ BC.C% ของพื0นที�เป็นป่าไม ้จางเจียเจี0ยไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติ
ในปี ค.ศ. FBG? ซึ�งแบ่งออกเป็น H ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี� และภูเขาเทียนจื�อ ความโดดเด่นของที�นี0  คือ ยอด
เขาและเสาหินทรายที�ตั0งตระหง่านกวา่ H,JJJ ยอด และสูงกวา่ ?JJ เมตร นอกจากนี0ยงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ0า และนํ0าตก
มากมาย รวมทั0งมีถํ0ากวา่ AJ ถํ0า ซึ� งทาํใหส้ถานที�แห่งนี0  มีภูมิทศันที์�งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี FBB? จาก 
UNESCO นาํท่านชม โรงงานผลติผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั0งใชเ้ครื�องจกัร และ โรงงาน
คน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซื0อเป็นทั0งของฝากและใชเ้อง  

เทีAยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมนิซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจางเจียเจี0ยเพียง 
6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ0าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื�อแห่งแรกที�ไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของ
เมืองจางเจียเจี0ย เนื�องจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซึ�ง กคื็อช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ที�มี
ทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั   นําท่านขึ=นสู่เขาโดยนัAงรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึ=น-
ลง  ใหท่้านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดที�สูงเสียดฟ้า และชมเสน้ทางขึ0นเขาที�มีโคง้ถึง BB โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุด
ชมวิว นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท่้านพิสูจนค์วามสวยงามของหนา้ผาที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�ง พร้อมกบัความเสียวของ
ทางเดินกระจกที�มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกวา่ระดบันํ0าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ�งทุกอยา่งที�
อยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั0งหมด ( ทางเดนิกระจกขึ=นอยู่กับสภาพอากาศถ้าอากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดนินี=จะปิด )   

  (หมายเหตุ : การนัAงกระเช้าขึ=น-ลง เขาเทียนเหมนิซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษทัฯ จะจดัโปรแกรมอืAนมาทดแทน
ให้  / การนัAงรถของอุทยานขึ=นไปบนถํ=าเทียนเหมนิซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ=นไปทีAถํ=าเทียนเหมนิซานได้ ทาง
บริษทัฯ จะไม่คืนเงนิ หรือหาโปรแกรมอืAนมาทดแทนให้ ทั=งนี= ขึ=นอยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเทีAยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยทีAไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   จากนั0นนาํท่านนั�งกระเชา้และรถ
ทอ้งถิ�นเพื�อลงจากเขา นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ไม้ไผ่ ใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผที่�นาํมาปรับเป็นเครื�องใชต่้างๆ เช่น
เสื0อผา้ หมอน ผา้ขนหนู สบู่ และผลิตภณัฑเ์พื�อสุขภาพอื�นๆอีกมากมายใหท่้านเลือกซื0อเป็นของฝาก 

คํAา � บริการอาหารคํAา ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน ชมโชวอ์ลงัการหวานหยด  THE LOVE STORY OF  A 
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ [JJ ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจง้
แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ�งอี0งกบัเทคนิคการเปลี�ยนร่างเป็นมนุษยข์องนางจิ0งจอก
ขาว ซาบซึ0 งตรึงดวงใจในความรักของจิ0งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนที�ฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสูเ้พื�อความรักจนทา้ยที�สุด
กส็มหวงัในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์นี=แสดงทีโรงละครกลางแจ้ง



หากมกีารปิดการแสดงในวนันั=นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จดัรับผดิชอบเพยีงจัดโชว์พื=นเมอืงชุดอืAนทดแทน 
ให้เท่านั=นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มกีารคืนค่าบริการใดๆ***        

พกัทีA TIANZI HOTEL ตกึ B www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่า 

วนัทีAสาม  อุทยานหยวนเจียเจี=ย เทยีนจืAอซาน– ลฟิต์แก้–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์–สะพานอนัดับหนึAงใต้ฟ้า–สวนจอมพลเฮ่อหลง   

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ทีAพกั  หลงัอาหารเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี=ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาตจิางเจียเจี=ย 
ปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที�ที�ใชเ้ป็นฉากประกอบในภาพยนตเ์รื�องอวตาร อุทยานจางเจียเจี0ยตั0งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งทางไดผ้า่น
ขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปลี�ยนเป็นรถของอุทยาน นาํท่านเที�ยวชม เขต
อนุรักษ์ธรรมชาตเิทียนจืAอซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษต่์อเนื�องมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื0ย เที�ยวชม
ยอดเขาที�มีอากาศเยน็สบายตลอดทั0งปี และมีจุดชมวิวที�สามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพาน
อนัดบัหนึAงใต้ฟ้า ( เทียนเสี=ยตี=อี=เฉียว) มีทิวทศันที์�สวยงามและเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ชื�อดงัหลายเรื�อง ท่านจะไดตื้�น
ตาตื�นใจกบัทิวทศันธ์รรมชาติที�สวยงามแสนประทบัใจ จากนั0นนาํท่านชม สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี0ไดรั้บการจดัตั0ง
ขึ0นเมื�อปี ค.ศ. 1986 เพื�อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต ์ซึ� งเป็นชาวสี�เจียและมีถิ�นกาํเนิดอยูใ่นบริเวณนี0  
ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปดว้ย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนีAว์ซ่า ฮวา หรือนางฟ้าโปยดอกไม ้และ หน้าผา
เจยีงจวนิ หรือหนา้ผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที�สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ ( ขึ=น-ลงโดย
กระเช้า-ลฟิท์ แก้วไป่หลงทีAจุดสูงสุด +%! เมตร ลฟิท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย ** ในกรณีทีAลฟิท์หรือกระเช้า ไม่
สามารถใช้งานได้ ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิtโดยการเปลีAยนการขึ=น-ลงโดยการใช้ลฟิท์หรือกระเช้าเพยีงอย่างใดอย่างหนึAงเท่านั=น) 

เทีAยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจนี บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มี
ชื�อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรี
ไม่มีค่าใชจ่้าย  จากนั0นนาํท่านสู่ พพิธิภัณฑ์ภาพหินทราย “จวนิเซิงฮว่าเยีAยน” ภายในพิพิธภณัฑไ์ดแ้ละจดัแสดงผลงานที�มี
คุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามวา่ ลี�จวินเซิง ซึ� งผลงานของเขาทุกชิ0นเป็นภาพเขียนดว้ยมือที�ใชหิ้นทราย และสี
ธรรมชาติที�สกดัจากเปลือกไม ้ใบไมเ้ป็นวตัถุดิบในการเขียน ซึ�งภาพเขียนเหล่านี0นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ ยงัเป็นภาพเขียนที�สวยงามคมชดัและมีมิติสมจริงอีกดว้ย 

คํAา � บริการอาหารคํAาท่านด้วยมื=อสุกี=ท้องถิAน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกั 
      พกัทีAจางเจียเจี=ย TIANZI HOTEL ตกึ B www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่า 

วนัทีAสีA  ถํ=าหวงหลงต้ง  – ล่องทะเลสาบเป่าฟ่งหู– ช้อปปิ= งถนนคนเดินซีปู้เจีย – ชมหนังตะลุง   

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ทีAพกั หลงัอาหาร  หลงัอหารนาํท่านชม ถํ=าหวงหลงต้ง (ถํ=ามงักรเหลอืง) ถ ํ0าที�ใหญ่และสวยงามที�สุด
จางเจียเจี0ย มีความสูง 50 เมตร กวา้ง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ยอนัสวยงาม มีเสาหลกัมงักรและสระ
พญามงักร อนัน่าพิศวง นาํท่าน ล่องเรือชมหินงอกหินย้อยภายในถํ=า จากนั0นนาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิA งหู ทะเลสาบที�ตั0ง
อยูบ่นช่องเขาสูง รายลอ้มดว้ยยอดขนุเขาและพรรณไมน้านาชนิด ชมทศันียภาพอนัสวยงามยามเชา้ที�เตม็ไปดว้ยสายหมอกที�
ตดักบัสายนํ0าที�ใสสะอาดในทะเลสาบ ใหท่้านไดพ้กัผ่อน ถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 

เทีAยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารท่านแวะเยี�ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ใหท่้านชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของ
มณฑลหูหนานที�มีสรรพคุณเรื�องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื0อเป็นของฝาก จากนั0นมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชอ้ปปิ0 งที� ถนนคนเดิน
ซีปู้เจีย ซึ� งเป็นถนนคนเดินที�ลงทุนโดยรัฐบาลทอ้งถิ�น เพื�อให้คนทอ้งถิ�นมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างๆ จาํหน่ายสินคา้ที�
ระลึก และ สินคา้เสื0อผา้ของพื0นเมืองต่างๆในราคาถกู   

คํAา �  บริการอาหารคํAา ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชม การแสดงหนังตะลุง  การละเล่นพื0นบา้น ซึ� งจะแสดงเกี�ยวกบั
ตาํนาน H ก๊ก และวฒันธรรมของชาวพื0นเมือง  สวยงามและไดค้วามรู้กลบับา้น  สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่ที�พกั   

      พกัทีAจางเจียเจี=ย TIANZI HOTEL ตกึ B www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่า 
 
 



วนัทีAห้า ลาํธารจินเปียนซี  – ฉางซา – พพิธิภัณฑ์ผ้าปัก -  ถนนคนเดินหวงซิงลู่  

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ทีAพกั หลงัอาหารนาํท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื�อเที�ยวชม ลําธารจินเปียนซี หรือ ลาํธารแส้ทอง ซึ� งเป็น
ลาํธารที�ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว C.[ ก.ม ลาํธารแซ่ทอง มีนํ0 าในลาํ
ธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั�งนํ0าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั0งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้นสวยงามอย่างที�ท่าน
ไม่เคยเห็นจากที�ใดมาก่อน    นาํท่าน ชมโรงงานหยกจีน ที�มีผีซิ�ว สัตวน์าํโชคที�ชาวจีนเชื�อว่าหากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้
จะรํ� ารวย และมีแต่โชคลาภ 

เทีAยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบั เมอืงฉางซา อิสระพกัผอ่นบนรถ  
คํAา � บริการอาหารคํAา  ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร  นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ผ้าปัก  ซึ� งเป็นงานฝีมือที�ละเอียด ปราณีตและสวยงาม

มาก ...นาํท่านชอ้ปปิ0 ง ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที�สุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซื0อทั0งสินคา้แบ
รนดเ์นม ยี�หอ้จีนชื�อดงั และสินคา้ราคาถกู รวมถึงมีของกินพื0นเมืองใหท่้านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ�นใหท่้านซื0อ
ของพื0นเมืองเป็นของฝาก       สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัที�พกัโรงแรม  

พกัทีAฉางซา  RAMADA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัทีAหก ฉางซา – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีAพกั  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
F?.[[ น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเที�ยวบิน FD #&�  (บริการอาหารบนเครืAอง) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงืAอนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีAพอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพืAอประโยชน์ของท่านเอง *** 
อตัราค่าบริการ *** อาจมีการเปลีAยนแปลง ไฟ ล์ บนิได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั|วภายในประเทศ (เครืAองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีAเจ้าหน้าทีAก่อนทุกครั=ง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีAบริษทัก่อนทาํการซื=อบตัรโดยสารภายในประเทศทีAกล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั=งสิ=น 
 

อตัราค่าบริการนี=รวม 
- ค่าตัfวเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั0นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วนัทาํการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ=าหนักกระเป๋า ท่านละ %� กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีทีAนํ=าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ=าหนักทีAเกนิเอง *** 

กาํหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็กอายุตํAากว่า �% ปี พกัเดีAยว 

 ��-�! , �#-�� , �$-%& , %�-%! เม.ย. #$ 
��-�# , �%-�* , �*-%% พ.ค. #$ 

%�,$$$.- &,$��.- 

�$-%& , %&-%$ , %!-+� , +� พ.ค. – # มิ.ย. #$ 
�*-�% , �&-�$ , %�-%! , %/ มิ.ย. – + ก.ค. #$ 

�$,$$$.- &,$��.- 



อตัราค่าบริการนี=ไม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม C% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย H%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ [ หยวนต่อหอ้ง 
-ค่าทปิไกด์วนัละ �� หยวนต่อวนัต่อคน, ค่าทปิคนขับรถวนัละ �� หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้าทวัร์ไทยวนัละ �� หยวนต่อวนัต่อคน 

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

@ @  เอกสารสําหรับยืAนวซ่ีาจีน @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี ? นิ0ว ? ใบ  

- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื=อแขนกดุ โดยเดด็ขาด 
2. กรอกขอ้มลูเบื0องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 

สําหรับผู้เดนิทางทีAเป็นเดก็อายุตํAากว่า �/ ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี ? นิ0ว ? ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เดก็อายตุํ�ากวา่ @ ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเดก็อายตุํ�ากวา่ FG ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยินยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อมระบุชื�อของ

ท่านที�พาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดนิทางทีAเกดิทีAประเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี ? นิ0ว ? ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบื0องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที�เคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืAนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิAมเติมหรือเปลีAยนระเบียบ
การยืAนเอกสาร เป็นเอกสิทธิtของสถานทูต และบางครั=งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                        

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีAต้องจ่ายเพิAมให้สถานฑูตจนี เมืAอท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ F,[00 บาท 

สถานทูตจนีอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงันี=คือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

การยกเลกิ 
F.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตี
ค่ามดัจาํที�พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง ?J วนัขึ0นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง FJ-FB วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
A.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-B วนั   เกบ็ค่าบริการทั0งหมด 100% 



[.ยกเวน้ กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั0งหมดเนื�องจากค่าตัfวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั0นๆ 

เงืAอนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 
เนืAองจากราคานี=เป็นราคาโปรโมชัAน ตั|วเครืAองบินการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าเตม็ ���% ซึAงเมืAอท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก
จะไม่มกีารคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั=งสิ=น และในกรณีทีAออกตั|วเครืAองบินไปแล้ว หากมกีารยกเลกิหรือขอเลืAอนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา
เรืAองขอคืนค่าตั|วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั=งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัfวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั0งสิ0น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัfวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั0น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัfวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัfว / ตัfว F ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ0 ามนัเชื0อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื0อตัfวเพิ�ม เกินจากจาํนวนตัfวที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัfวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้
เดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัfวเตม็ใบ  

เงืAอนไขในการให้บริการ  
5. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัfวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั0งสิ0น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
6. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัfวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั0น 
7. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัfวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัfว / ตัfว F ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ0 ามนัเชื0อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้0นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ0น ทั0งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธิp  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง F[ ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ0นอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินที�
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิp ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั0นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั0งสิ0น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิp  ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ 



-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยวบาง
รายการ 

 


