
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
กาํหนดการ               วนัที �� – �� มีนาคม   ����                           (� วนั � คืน) 

 Day 1       ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ฉางซา 

11.30 น. คณะทวัร์พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น   ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 
สายการบิน Thai Smile Airways โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�อง
เอกสารและสมัภาระ 

�5.	
 น. เหินฟ้าสู่นครฉางซา โดยสายการบิน Thai Smile Airways WE 616 
��.45 น. ถึงนครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 

3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของมณฑลหหูนานหลงัผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชปรับอากาศพร้อมไกด์ท้องถิ�นรอรับท่านที�สนามบินเพื�อนําท่าน

ฉางซา • เฟิ งหวง • จางเจียเจี0ย 



รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารหลงัอาหารนําท่านเข้าสู่ที�พกั HUAFENG HOTEL หรือ
เทียบเท่า   ดาว 

 Day2 
ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ งหวง – ลอ่งเรอื – บา้นเกิดเสินฉงเหวิน –  
สะพานหงเฉียว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�โรงแรมที�พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่
เมืองโบราณเฟิ% งหวง(เมืองหงส์) ซึ�งเป็นเมืองที�ขึ �นอยู่กับเขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย อยู่ทางทิศตะวันตกของ
มณฑลหหูนาน อยู่ริมแม่นํ �าถวั ล้อมรอบด้วยขนุเขาเสมือนด่านช่อง
แคบภูเขาที�เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว มีแม่นํ �าลํา
ธารที�ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ �ง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชมเมืองโบราณฟ่งหวง โบราณสถานทางด้านวฒันธรรมอนัลํ �า

ค่าที�ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที�ปูด้วยหินเขียว PQ 
กว่าสาย มีกําแพงเมืองโบราณ “เฟิ� งหวางกู่เฉิง” สร้างขึ �นในสมัย
ราชวงศ์หมิง ชมบ้านกวีสมยัราชวงศ์ชิง “เสิ�นฉงเหวิน” ชมหงเฉียว 
สะพานไม้โบราณที�มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกอย่างหนึ�งของ
เมืองโบราณเฟิ� งหวางคือบ้านที�ยกพื �นสูงเรียงรายกันบนริมนํ �า นั% งเรือแจวล่องตามลํานํ 5าถัว

เจียงสมัผสัวิถีชิวิตบ้านเรือน ริมนํ �า สนกุตื�นเต้น แต่ไม่มีอนัตรายชมบ้านเรือนสองฟากฝั�งแม่นํ �า 
สะพานโบราณ เจดีย์ว่านหมิงอวดความเป็นธรรมชาติสวยสดงดงาม ราวกับเมืองมนุษย์และ
เมืองสวรรค์ประกอบกนัก็ไม่ปาน  

คํ%า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเข้าสู่ที� ZHENGFU HOTEL หรือเทียบเท่า 
4ดาว 

 Day3 
เขาเทียนเหมินซาน – หนา้ผาลอยฟ้า – ประตสูวรรค ์– หยก – ศิลปะทรายสี
จนูเฟิง – ชิมชา - โชวอ์ลงัการนางพญาจิ0งจอกขาว หรอื โชวเ์มย่ลีเซียงซี 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�โรงแรมที�พกั หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่เขาเทียนเหมินซาน สูงจาก
ระดบันํ �าทะเล U,VUW.Y เมตรห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี �ยเพียง Y 
กิโลเมตร นําท่านนั�งกระเช้าที�มีความยาว Z.V กิโลเมตร (ใช้เวลา 
 Q นาที) ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที�สูงเสียดฟ้า ชม
เส้นทางขึ �นเขาที�มีโค้งถึง ]] โค้ง ให้ท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้า 

พิสจูน์ความกล้า ความสวยงามของหน้าผาที�งดงามที�สดุแห่งหนึ�ง
บนทางเดินพิ �นกระจกระยะทางประมาณ YQ เมตร สูงกว่า



ระดบันํ �าทะเล U.  กิโลเมตร นั�งกระเช้าลงมาเปลี�ยนรถอทุยานเดินทางสู่ถํ �าเทียนเหมิน (ประตู
สวรรค์) ผ่านถนนคดเคี �ยวไปมา ]] โค้ง เทียนเหมินซานเป็น U ใน   ภูเขาสวยของจีน เหตุที�
เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภเูขาเกิดระเบิดขึ �นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตขูึ �น ช่อง
ประตนีู �สงู U^U.V เมตร กว้าง VZ เมตร ลกึ YQ เมตร ขึ �นบนัไดเลื�อนสู่ช่องประตสูวรรค์ หากบนัได
เลื�อนปิดบริการท่านสามารถขึ �นบนัได ]]] ขั �น เพื�อที�จะได้เห็นช่องเขาประตสูวรรค์อย่างใกล้ชิด
และวิวทิวทศัน์ที�สวยดั�งสวรรค์จากช่องเขานี � จากนั �นนําท่านนั�งกระเช้าลงจากเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร แวะชมหรือเลือกซื �อ กําไลหยก แหวนหยก เผ่
เย้า เครื�องประดบันําโชคต่างๆ จากนั �นนําท่านชมศิลปะทรายสีจูนเฟิง ศิลปะภาพที�ใช้ทราย
และวสัดุจากธรรมชาติในการสรรสร้างภาพของท่านหลี� จวิน เซิง ที�มีชื�อเสียงเป็นอย่างมากคน
หนึ�งในประเทศจีน สมควรแก่เวลาแวะชิมชาที�ที�มีชื�อเสียงมีสรรพคณุป้องกันโรคมะเร็งและลด
ความอ้วน ชมวิธีการชงชาในแบบโบราณ 

คํ%า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชมสุดยอดโชว์อลังการนางพญาจิ 5งจอกขาว 

THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ด้วยนกัแสดงกว่า VQQ 
ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแสง สี เสียง ตระการตา โดยมีฉากหลงัเป็นภเูขาทอดยาวแบบ
พาโนราม่า ฟังเพลงรักไพเราะจับใจ เรื�องราวที�กล่าวถึงความรักของจิ �งจอกขาวสาวสวยและ
ชายหนุ่มตดัฟืนที�ฝ่าฟันอปุสรรค์ต่อสู้ เพื�อความรัก (โชว์นี �แสดงที�โรงละครกลางแจ้งหากมีเหตใุห้
การแสดงโชว์ไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะจดัโชว์เสน่ห์ตะวนัตก ทดแทนให้กับทางลกูค้า) หลงัจบการ
แสดงนําท่านเข้าสู่ที�พกั TIANZI HOTELหรือเทยีบเท่า O ดาว 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Day4 
อทุยานอ ู่หลิงหยวน– สวนเฮ่อหลง – สะพานหนึงในใตห้ลา้ – ภเูขาฮาเลลยูา 
(อวตาร) กระเชา้ + ลิฟทแ์กว้ไป๋หลง  

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร เข้าสู่ เขตอุทยานอู่หลิงหยวน (เปลี�ยนรถอทุยาน) เข้า
เขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื�องมาจากทางด้านทิศเหนือของ
อุทยานนําท่านชมสวนเฮ่อหลง สวนแห่งนี �ได้รับการ
จดัตั �งขึ �นเมื�อปี ค.ศ. U]WY เพื�อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่
อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นชาวสี�เจียและมีถิ�น
กําเนิดอยู่บริเวณนี � ชมอนุสาวรีย์นายพลเฮ่อหลง และ



จดุชมวิวที�สามารถมองเห็นยอดเขาเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนากร เช่น พู่กันธรรมชาติ สวน
สวรรค์ นางฟ้าโปรยดอกไม้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ�นหลงัอาหาร ชมเทียนเซี%ยตี 5อี 5เฉียว (สะพานหนึ�งใน
ใต้หล้า)สะพานหินลอยฟ้า เกิดเองธรรมชาติเหมือนสะพาน
เชื�อมต่อระหว่างสองภูเขาเป็นที�น่าอศัจรรย์ ชมทัศนียภาพที�
รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ�งภาพยนตร์ชื�อดังเรื�องอวตารได้
นํามาเป็นฉากในการถ่ายทํา  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อัน
สวยงามยอดเขาสงูนบัไม่ถ้วนโผล่ขึ �นมาจากพื �นพิภพ บางลูก

มีลกัษณะคล้ายกบับอนไซยกัษ์ บางลกูเหมือนดาบเล่มมหมึาปักอยู่ รายล้อมด้วยเมฆหมอกปก
คลุมสวยงามยิ�ง ซึ�งเป็นแหล่งท่องเที�ยวสุดยอดของจางเจียเจี �ย ภูเขาที�มีทิวทัศน์สวยงามออก
อย่างนี � จะมีก็แต่อยู่บนสวรรค์เท่านั �น และหากไม่ได้ขึ �นชม เท่ากบัว่ายงัมาไม่ถึงจางเจียเจี �ย นํา
ท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป๋หลงที�มีความสูงถึง ^PY เมตร (เพื�อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ
หลากหลายจึงจดัให้มีการ ขึ �น - ลงเขาด้วยลิฟท์และกระเช้า อย่างละเที�ยวหรืออาจจะสลบัได้
โดยจะคํานงึถึงความเหมาะสมและสภาพอากาศเป็นหลกัสําคญั) จากนั �นนําท่านชมภาพเขียน

สิบลี 5 (รถไฟเล็ก) ช่องแคบที�มีทศันียภาพงดงาม มียอดเขาแปลกพิสดารและหินยกัษ์เรียงราย
กัน PQQ ยอด ลําธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที�สวยงามราวกับ
ภาพเขียน จดุเด่นของทีนี�คือรูปภเูขาสามลกูเรียงกนัเหมือนสามพี�น้อง นําท่านแวะศนูย์สมนุไพร
จีน ที�รู้จกักนัในนามบวัหิมะ รับฟังการบรรยายถึงสรรพคณุของสมนุไพรจีน  

คํ%า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเข้าสู่ที�พกัTIANZI HOTELหรือเทียบเท่า   
ดาว 

 Day5 หวงหลงตง้ (รวมลอ่งเรอื) – แกรนดแ์คนยอนจางเจียเจี0ย – สะพานกระจก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั หลงัอาหารนําท่านชมหวงหลงต้ง หรือ ถํ �ามงักรเหลือง ถํ �า
แห่งนี �มีความสงู UYQ เมตร มีความลกึ U.V กิโลเมตร ถํ �าแบ่งออกเป็น   ชั �น ภายในถํ �ามีอ่างเก็บ

นํ �า U แห่ง ลําธารใต้ดิน P สาย บึง   บึง ห้องโถง U^ ห้อง และระเบียงเดินเที�ยว ]Q 
กว่าแห่ง ถือเป็นถ้าที�งดงามและยิ�งใหญ่ที�สดุในจางเจียเจี �ย จนได้ชื�อว่า  เป็นอภิมหา
ถํ �าแห่งจางเจียเจี �ย นําท่านล่องเรือไปตามธารนํ �าใต้ดินของถํ �าซึ�งความลึกยงัคงเป็น
ปริศนาอยู่จนทกุวนันี � ท่านจะได้ชมถํ �าวงัมงักร ชมวงัแก้วผลึก วงัซือหงอคงชมประตู
แห่งความสขุ ชมประตอูายยืุน ฯลฯ ท่านจะตื�นตาตื�นใจกบัหินงอกหินย้อนที�มีรูปร่าง

แปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื�องดนตรีจีน เป็นต้น 
 
 



 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี 5ย  
เป็นที�เที�ยวที�เปิดใหม่ของเมืองจางเจียเจี �ย มีชื�อเดิมว่า หบุเขาลงัฉวน(LANCHAUNXIA) หรืออีก 
ชื�อหนึ�งว่า หบุเขาลั�วฉวน (LUANQUANXIA) เพราะมีลําธารหลายสายไหลมาจากหลาย ๆ  
ทิศทางของหบุเขาระหว่างเดินอยู่ในหบุเขาท่านจะได้เห็นความอลงัการของหบุเขา ซึ�งท่านจะ 
ตลงึกบัความงดงามที�ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพสิดาร จากนั �นนําท่านชม นํ �าตกผีเสื �อ 
ที�มีผีเสื �อบินอยู่รอบๆ เลยได้ชื�อว่านํ �าตกผีเสื �อ ให้ท่านได้อิสระกบัการบนัทกึถ่ายภาพและดื�มดํ�า 
กบัธรรมชาติที�สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที� จากนั �นนําท่านชม สะพานกระจก เป็นสะพานกระจก 
ที�สงูและข้ามไปไกลที�สดุของโลก ตั �งอยู่กลางสองยอดเขาของหบุเขาแกรนด์แคนยอนจางเจีย 
เจี �ย จากสะพานถึงใต้หุบเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ใจกลางสะพานจะมี BUNGEE 
JUMPING ที�ท่านสามารถทดสอบความกล้าได้ (ไม่รวมค่าเล่น) หมายเหตุ สะพานกระจกอยู่
ระหว่างการก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ จะเปิดเป็นทางการวนัที� 1 พ.ค. 2559 ตามหมายกําหนดการ  

คํ%า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที�พักTIANZI HOTEL หรือ
เทียบเท่า   ดาว 

 Day6 ฉางซา – เกาะสม้ - หวงซิงล ู ่– กรงุเทพ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางสู่
นครฉางซา เพื�อนําท่านเที�ยวชมเกาะส้ม โดยให้ท่านได้นั�ง
รถรางชมวิวรอบๆเกาะ เกาะส้มเป็นเกาะที�มีขนาดไม่ใหญ่
มากนกัตั �งอยู่กลางแม่นํ �าเซียงเจียง ซึ�งเป็นแม่นํ �าขนาดใหญ่
ที�ไหลผ่านใจกลางนครฉางซามีพื �นที�ประมาณZQ ตาราง
กิโลเมตร ความยาวจากส่วนเหนือสุดถึงใต้สุดจะอยู่ที� Vกิโลเมตร และมีความกว้างที� VQ-PQQ 
เมตร เกาะแห่งนี �ถือได้ว่าเป็น Landmark ของนครฉางซาเลยก็ว่าได้  ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวบน
สวยๆบรรยากาศดีๆบนเกาะนี �ก่อนนําท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั  

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนําท่านสู่ถนนคนเดินหวงซิง แหล่งช้อปปิ�ง
ขนาดใหญ่ใจกลางนครฉางซาที�รวบรวมไว้ซึ�งสินค้านานาประเภทให้ท่านได้เลือกซื �อเลือกชม 
อาทิเช่น เสื �อผ้าเครื�องแต่งกาย ข้าวของเครื�องใช้ อปุกรณ์กีฬา อาหาร ขนมทานเล่น และอื�นๆอีก
มากมาย รวมถึงซปุเปอร์มาเกตที�ขายสินค้าราคาถกูอีกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน 

19.40 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  Thai Smile Airways  WE 617 
22.00 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 



หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นตน้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แต่จะคํานึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

 
อตัราค่าบรกิาร   
ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 26,900 บาท พกัเดียวเพิม 4,500 บาท  
เด็กอายตํุากว่า 12ปี มีเตียงราคาเท่าผ ูใ้หญ่ 26,900 บาท  
เด็กไมมี่เตียง ท่านละ 25,900 บาท  
 

 
อตัรานี0รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั (BKK-CSX-BKK) โดยสายการบิน TG (ตั �วกรุ๊ป) 
�ค่าโรงแรมที�พกั 4 ดาวตามรายการที�ระบ ุ 
�ค่าเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
�ค่ารถรับสง่และระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
� ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งถา้ม ี
�ค่าธรรมเนยีมการยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี 4 วนัทาํการ (1,000 บาท) 
�ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั>งนี>ย่อมอยู่ใน  
ขอ้จาํกดัที�มกีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต  
 
อตัรานี0 ไม่รวม 
�กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ>าหนกัเกนิกว่าที�สายการบินไทยกาํหนด 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน  
� ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 
�ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด   ฯลฯ 
�ค่าอาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
�ค่าทาํใบอนญุาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
�ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 %( กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และค่าภาษบีริการหัก ณ ที�จ่าย 3% 
�ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�นอตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 
�ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นอตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 
�ค่าทิปเบล ใบละ 5 หยวน 
 
เงือนไขการใหบ้รกิาร 
- หลงัจากจอง รบกวน ชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท เพือเป็นการการนัตีทีนัง  
- สว่นทีเหลือชําระกอ่นการเดินทาง 15 วนั 
 
เงือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 35 วนั คืนหรือหักค่าใชจ้่ายบางสว่นสาํหรับกรุ๊ปที�ตอ้งการันตมีดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการัน
ตค่ีามดัจาํที�พกัไมว่่าโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศซึ�งไมอ่าจขอคืนเงนิได ้
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ>นไป เก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 – 19 วนั เก็บค่าบริการทั>งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํ กับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พักโดยตรง
หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงนิได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั>งหมดเนื�องจากค่าตั �วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั>นๆเมื�อมดัจาํแลว้ท่านสามารถหาผู้
เดนิทางมาเปลี�ยนแทนในชว่งเวลาที�ทนักาํหนดสายการบินออกตั �ว หรือยื�นวีซ่าไดเ้ท่านั>น 
 
กรณีคณะออกเดินทางได ้
1. คณะทวัรจ์าํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หัีวหนา้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถิ�นพดูไทยรบัที�เมอืงจนี) 



2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ขึ>นไป ออกเดนิทาง (มหัีวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ไมถึ่ง 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ  มสีทิธิ_ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี> เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอื�นๆที�อยู่นอกเหนอืการควบคมุของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกิดขึ>นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ>นสดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ_และจะไมร่ับผดิชอบค่าบริการที�ท่านไดช้าํระ
ไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทั>งสิ>น 

4. บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทาง
ไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี>เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั>งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั �งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกัใน
ตา่งประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี>อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี>คิดตามราคาตั �วเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตั �วเครื�องบินปรับสงูขึ>น บริษทัฯ สงวนสทิธิ_ที�จะปรับราคาตั �วเครื�องบินตาม
สถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนสง่ หรือหนว่ยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัรอื์�นทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงนิให้
สาํหรับค่าบริการนั>นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ_ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั>งสิ>นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้
มอีาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั>น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมม่กีารคืนเงนิใดๆ ทั>งสิ>น แตท่ั>งนี>ทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิ_การจดัหานี>โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน สละสทิธิ_ 
ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมดัจาํคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั>งสิ>น และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ>นจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ  
300 หยวน /รา้น/คน 
 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสาํหรบัหนงัสือเดินทาง 
1. หนงัสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมต่ํ�ากว่า 6 เดอืน 
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถ่ายหนา้ตรง รปูส ี2 นิ>ว ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติcกเกอร ์หรือรปูพริ>นจากคอมพิวเตอร ์ 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น พรอ้มระบอุาชพี สถานที�ทาํงาน เบอรต์ดิตอ่ อีเมลล ์
5. กรณีเด็กอายตุํ�ากว่า 18 ปี แนบสาํเนาสตูบิตัร(ใบเกิด) 
6. กรณีเด็กอายตุํ�ากว่า 5 ปี ใชส้ตูบิตัรตวัจริง 
7. นกัเรียน นกัศึกษา ขอสาํเนาบตัรสถานศึกษา 
8. กรณีที�มเีด็ก แตไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบับิดา-มารดา  ตอ้งมหีนงัสอืใหค้วามยินยอมการเดนิทางดว้ย 
9. สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วจีนเลม่เหลอืงตอ้งทาํการแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้วเอง 
10. หนงัสอืเดนิทางของคนตา่งชาต ิจ่ายเพิ�ม ขึ>นอยู่กบัแตล่ะกรณี (ยกเวน้ ไตห้วนั / อเมริกนั) เอกสารพาสปอรต์พรอ้มรปูถ่าย 2 ใบ 
และที�อยู่ที�สามารถตดิตอ่ได ้หนงัสอืเดนิทางคนไตห้วนั (ตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที�อยู)่ หนงัสอืเดนิทางของคน
อเมริกนั  

 
***บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ_เปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แตค่งรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน ์

ผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักลา่วอาจเปลี�ยนแปลงได ้ทั>งนี>ขึ>นอยู่กบัค่าเงนิบาทและค่านํ>ามนัเพิ�มเตมิที�สายการบินเรียกเก็บ)  

 


