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โปรโมชัน่ บินตรงจางเจยีเจีย้ เฟ่ิงหวง 
แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแกว้ที่ยาวสดุในจนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ชมมรดกโลก เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง  อายุมากกวา่ 400ปี  
 ขึน้ เขาเทยีนเหมนิซาน   ชมประตสูวรรค ์  สัมผสัระเบยีงกระจก 
 ชมแกรนดแ์คนยอนจางเจยีเจีย้  ทา้ความเสียวโดยการขา้มสะพานแกว้ทีย่าวที่สดุในจนี 
 เทีย่วอุทยานจางเจยีเจีย้  ขึน้เขาอวตาร เทยีนจือ่ซาน  ขึน้ลฟิทแ์กว้ไป่หลง 
 ลิม้รสอาหารพเิศษ  เมน ู ซาซิมกิุง้มงักร   
 พักโรงแรม ระดบั 5 ดาว     

ก าหนดการเดนิทาง    3 – 6 พฤษภาคม / 18 – 21 พฤษภาคม 2562 
6-9 มิถุนายน/ 20 -24 มิถุนายน 2562 

    13 -16 กรกฎาคม  / 9-12 กรกฎาคม 2562 
    12-15 กันยายน 2562 
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วันแรก         (1)        กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  – เมืองจางเจียเจีย้ – พิพิธภณัฑ์ภาพวาดทราย –  
                              เฟ่ิงหวง – ล่องเรือตามนล าน า้ถัวเจียง   

02.00 น.  พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตู 9-

10 ) เคาน์เตอร์ W  สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

04.20 น.   ออกเดินทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้   โดยเที่ยวบินที่ CZ606 

08.45 น.  ถึงสนามบินเมืองจางเจียเจีย้ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรรับสมัภาระ 
  น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 

หลงัอาหารชม พิพิธภณัฑ์ภาพวาดทราย "จวินเซิงฮ
วา่เยียน" เมืองจางเจียเจีย้ ภายในพิพิธภณัฑ์เป็นท่ี
รวบรวมและจดัแสดงผลงานท่ีมีคณุคา่ทางศิลปะของ
ศิลปินแหง่ชาตินาม "หลีจ่วินเซิง" ซึง่ผลงานของเขาทกุ
ชิน้เป็นภาพเขียนด้วยมือท่ีใช้หินทรายและสธีรรมชาติท่ี
สกดัจากเปลอืกไม้ใบไม้เป็นวตัถดิุบในการเขียน   ภาพเขียนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่ทางศิลปะมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ   ยงัเป็นภาพเขียนท่ีสวยงาม คมชดัและมีมิติสมจริงอีกด้วย หากทา่นใดช่ืนชอบภาพ
หินทรายก็สามารถติดตอ่เพื่อขอซือ้กลบัเมืองไทยได้ครับแตร่าคาของภาพวาดทรายนัน้บอกได้ค าเดียว
วา่ของดีไม่มีถกู 

    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโบราณเฟ่ิงหวง (เมืองหงส์) (ใช้
เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง )  ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกของ
มณฑลหหูนาน สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง มีประวติักวา่ 400 
ปี เน่ืองจากเขาหนานหวัท่ีอยูท่างใต้ของเมืองมีรูปร่างเหมือน
หงส์จึงได้ช่ือวา่ "เฟ่ิงหวง" แปลวา่  "หงส์"ปัจจบุนั เมืองเฟ่ิง
หวงมีประชากรประมาณ 3 แสนคน สว่นใหญ่เป็นชนเผา่ถู่
เจียและชาวม้ง เวลาเดินอยูใ่นตวัเมือง มกัจะพบหญิงสาว
ชาวม้งหรือ ชาวถู่เจียในชุดชนชาติท่ีประดบัด้วยลายดอกไม้ 
เพิ่มความงดงามให้เมืองโบราณแหง่นีไ้ม่น้อยเลย
ทีเดียว   เฟ่ิงหวงเป็นเมืองขนาดเลก็ ใช้เวลาประมาณหนึง่
ชัว่โมงก็เดินได้ทัว่ แบง่เป็นเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้างขึน้ตามเชิงเขาและมีล าน า้ถวัเจียงไหล
ผา่น มีถนนท่ีปดู้วยหินสเีขียว 20 กวา่สาย มีก าแพงเมืองโบราณตัง้อยูริ่มน า้ มีหงเฉียวซึง่เป็นสะพาน 
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เก่าแก่ท่ีมีหลงัคาคลมุเช่ือมสองฟากฝ่ังให้เป็นหนึง่เดียว น า
ทา่น ล่องเรือตามนล าน า้ถัวเจียง ท่ีจะท าให้ทา่นสนกุ 
ต่ืนเต้น แตไ่ม่มีอนัตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้า 
สะพานโบราณ อวดความเป็น ธรรมชาติให้ทา่นได้สมัผสั
พร้อมเก็บภาพประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึ  ระหวา่งทางจะมี
ชาวบ้านซึง่เป็นชนเผา่ดัง้เดิมของท่ีน่ีเรียกวา่ชนเผา่ถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอยร้องเพลงต้อนรับ
นกัทอ่งเท่ียวและไกด์ก็จะเชิญชวนให้นกัทอ่งเท่ียวร้องเพลงตอบกลบัไป ซึง่ไม่วา่เราจะร้องเป็นเพลงไทย
หรือจีนออกมา เค้าก็จะร้องเพลงตอบกลบั  มาอีกเช่นกนัผลดั
กนัร้องผลดักนัฟังถึงแม้จะคนละภาษาแ ตก็่สนุก  ผา่นชม 
สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณท่ีมีหลงัคาคลมุเหมือน
สะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเดน่อีกแหง่หนึง่ของเฟ่ิงหวง คือ
บ้านท่ียกพืน้สงูเรียงรายกนับนริมน า้ท่ีใสสะอาจจนเห็นก้นบงึ 
เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีน
และชาวตา่งประเทศ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าที่ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารให้ทา่นได้ผกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือจะเดินเลน่เพื่อ
ชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวงพอตก
กลางคืนนกัทอ่งเท่ียวไม่วา่จะชาวตา่งชาติ หรือชาวจีนเองก็
ตาม ท่ีหลบตวัพกัผอ่นอยูต่ามโรงแรมในช่วงเวลากลางวนั จะ
ออกมาสงัสรรค์ปาตีต้าม ผบั บาร์ ริมแม่น า้เมืองเฟ่ิงหวงกนั
อยา่งครึกครืน้ สร้างสสีนัให้แก่เมืองเฟ่ิงหวงยามค ่าคืน  

 พักเฟ่ิงหวง Crowne Plaza Hotel Jishou หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่สอง     (2)     เมืองเฟ่ิงหวง – สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้– จางเจียเจีย้  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจางเจียเจีย้ ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหหูนาน ตอนกลางคอ่นมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลมุพืน้ท่ีมากกวา่ 264 
ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพืน้ท่ีเป็นป่าไม้ จางเจียเจีย้ได้ถกู
ประกาศให้เป็นเขตอนรัุกษ์วนอุทยานแหง่ชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึง่แบง่
ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่วนอุทยานแหง่ชาติ หบุเขาซูยี่ และภเูขาเทียนจ่ือ 
ความโดดเด่นของท่ีนี ้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตัง้ตระหงา่นกวา่ 
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 3,000 ยอด และสงูกวา่ 200 เมตร นอกจากนีย้งัมีช่องแคบ ล าธาร สระน า้ และน า้ตกมากมาย รวมทัง้มี
ถ า้กวา่ 40 ถ า้ ซึง่ท าให้สถานท่ีแหง่นี ้ มีภมิูทศัน์ท่ีงดงาม
จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก 
UNESCO โดยผา่นทางดว่นสายใหม่ ระหวา่งทาง น า
ทา่นชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพาน
แขวนข้ามหบุเขาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก สะพานแห่งนีต้ัง้อยู่
ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน จากนัน้น าทา่น 
โดยสารลฟิท์ไปยงัสะพาน เพื่อให้ทา่นได้สมัผสั ความเสยีวท่ีบริเวณพืน้กระจก และชมความสวยงาม
ของหน้าผาท่ีงดงามบริเวณด้านลา่ง ทา่นสามารถชมสะพานแขวนข้ามหบุเขาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
สะพานแหง่นี ้ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของ มณฑลหหูนาน หา่งจากเมืองจ๋ีโสวป่ระมาณ 20 กิโลเมตร ตวั
สะพานตัง้อยูส่งูจากพืน้ดินประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 
2012 ช่วงท่ีเป็นสะพาน แขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อสะพานมีความยาว 1,176 เมตร ข้ามผา่นหบุเขาท่ีอยู่
ใกล้ๆต าบลอ่ายจ้ายท่ีมีแม่น า้เตอ๋หา่งเหอไหลผา่นกลางหบุเขา นบัวา่เป็นวิวทิวทศัน์อนัแสนงดงาม
ตระการตา จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สูจ่างเจียเจีย้(ทางดว่นตลอดสาย) 

     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนคนเดินซีปู้ เจีย เป็นถนนคนเดินท่ีสร้างใหม่ได้ไม่นาน อีกทัง้เป็นสถานท่ีช้อป 

ปิง้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจางเจียเจีย้ บรรยากาศท่ีน่ีออกแบบให้เป็น บ้านเรือนโบราณสมยัราชวงศ์ชิง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชม โชว์จิง้จอกขาว เป็นเร่ืองราวความรักตา่งสาย
พนัธ์ุระหวา่งคนคือพระเอกหนุม่ชายคนตดัฟืนผู้กตญัญู
ขยนัขนัแข็งและมีจิตใจดีงามกบันางจิง้จอกขาวท่ีมี
อิทธิฤทธ์ิสามารถแปลงร่างเป็นสาวงามผู้ เลอโฉมจิง้จอก
ขาวนางนีแ้ม้เธอถกูราชาจิง้จอกเลอืกให้เป็นราชินีจิง้จอก
แตเ่ธอกบัมาหลงรักพระเอกคนตดัฟืนอนัมามาสูเ่ร่ืองราว
อนันา่ต่ืนเต้นวุน่วายและดราม่าก่อนท่ีจะจบแบบแฮปปีเ้อนด์ดิง้ 
 
 
 
 
 

   พกั張家界皇冠假日酒店   Crowne Plaza Zhangjiajie   ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlsL_-87YAhXDKo8KHaCzBUwQFgg6MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ihg.com%2Fcrowneplaza%2Fhotels%2Fus%2Fen%2Fzhangjiajie%2Fdygcp%2Fhoteldetail&usg=AOvVaw00qdwTNwoW7boZnufiClMt
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วันที่สาม        (3)    แกรนด์แคนยอนจางเจยีเจีย้ - อุทยานจางเจียเจีย้(ลิฟท์แก้ว-กระเช้า) – สวนจอมพลเฮ่อ 
                            หลง- เทียนจื่อซาน ( เขาอวตาร ) – โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน                      

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
07.30 น าทา่นเดินทางตอ่สูช่ม แกรนด์แคนยอนจางเจีย

เจีย้ ท้าความเสยีวด้วยการเดินข้าม สะพานแก้ว ซงึมี
โครงสร้างของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขงึระหวา่ง
ยอดเขาไปยงัอีกยอดเขาหนึง่ สงูจากพืน้300 เมตร 
นอกจากเห็นวิวด้านลา่งแล้ว ตวัสะพานยงัแกวงไกวไป
ตามแรงลมอีกด้วย ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอด
สองข้างทาง และชมความงามของโตรกผา ผา่นชมน า้ตก 
สะพานแก้วเป็นต้น 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม อุทยานจางเจียเจีย้  โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง แห่ง
แรกของเอเชียสูง 326 เมตร ชม เทียนเสีย้ตีอ้ีเ้ฉียว 
(สะพานใต้ฟ้าอนัดบั 1) ซึง่มีทศันียภาพท่ีสวยงามรายล้อมด้วย
หมู่ขนุเขา  
ชมทิวทศัน์ท่ี  น าทา่นชม หยวน เจีย เจีย้  ภายในบริเวณ
สถานแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงของอู่หลงิหยวนโดยจะมี
ก าแพงหินท่ีมีลกัษณะสงูต ่าไม่เทา่กนัมากกวา่สบิก าแพงออก
แนวขนานกนัเรียงรายอยูง่ดงามอลงัการและแลดมีูพลงัแฝงอยู่
ในความสวยงามนี ้  ระยะเวลาของการก่อตวัขึน้  ของสิง่
มหศัจรรย์ฟง เฉียง เขตหาง เจีย เจีย้นี ้ ใช้เวลาประ 
มาณ  380 ร้อยล้านปี  และช่วง นีถื้อวา่อยูใ่นช่วงยคุแรกเร่ิม
ของการก่อตวั  ประกอบไปด้วยชัน้หินแนวกว้างและภเูขาทรง
เหลีย่ม ท าให้แลดเูป็นทรงยาว  ลกัษณะจะยื่นขยายไปทางจุด
เช่ือมตอ่ของโครงสร้าง  หากมองไปทางด้านข้างจะแลเห็นเป็น
ลกัษณะคล้ายภเูขา และหากมองไปอีกด้านหนึง่ จะมีลกัษณะคล้ายก าแพง  โดยสว่นใหญ่ด้านบนสดุ
จะแบนและเรียบ  และมีต้นสนพนัธ์ุอู่หลงิปกคลมุอยูด้่านบนด้วย น่ังกระเช้าไฟฟ้า ลงเขาเทียน
จ่ือซาน (เขาจกัรพรรด์ิ) ชมทิวทศัน์อนัสวยงามของชะงอ่นผาอนัสงูชนัและป่าหินรูปลกัษณะตา่ง ๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
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หลงัอาหารน าทา่นชมโชว์มนต์เสน่ห์หหูนาน การแสดงท่ีถือวา่ครบครันด้วยอารมณ์ตา่งๆ ชวนให้
เคลบิเคลิม้ไปกบัการแสดง ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงจนลมืกระพริบตาอลงัการกวา่โชว์ใดใดท่ี
ทา่นเคยสมัผสัมา จากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
 
 
 
 

 
 

พัก張家界皇冠假日酒店   Crowne Plaza Zhangjiajie   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ ส่ี     (4)   เขาสิงโตเหลือง ( หวงซือจ้าย) – ล าธารจินเปียนซ–ีเขาเทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-กรุงเทพฯ    

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่ เขาสิงโตเหลือง ( หวงซือจ้าย) สถานท่ีทอ่งเท่ียว
ในเมืองจางเจียเจีย้ระดบั AAAAA มีเนือ้ท่ีกวา่ 84,000ไร่ สงู
กวา่ระดบัน า้ทะเล 1,300เมตร ชมยอดเขาประตสูาว
พรหมจรรย์ ยอดเขาประตศูกัด์ิสทิธ์ิ ยอดเขาหนงัสอืสวรรค์ 
เขาเสาเข็มมหศัจรรย์แหง่ท้องสมทุร เขาเสาสวรรค์แหง่ ทิศใต้ 
ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็นจุดทอ่งเท่ียวสดุยอด ยามท่ียอดเขานบั
ร้อยเหลา่นีถ้กูคลอเคลยีด้วยหมอกบางๆ เป็นความสวยงาม
อนัสดุ พรรณนา กบัทิวทศัน์ท่ีทา่นมองเห็นอยูเ่บือ้งหน้า มี
ผู้คนไม่น้อยเปรียบเปรยวา่งดงามเหมือนอยูใ่นแดนสวรรค์ 
จากนัน้น าทา่นชม ล าธารจินเปียนซ ี หรือล าธารแส้ทอง 

ซึง่เป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะงอ่นผาสงูชนัเข้า

ไปกลางภเูขาวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 กม. ล าธารจินเปียนซี มีน า้ในล า ธารมีสเีขียวใสปราศจาก

มลภาวะ สองฝ่ังน า้จะมีภเูขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตัง้ตระหงา่นเรียงรายเป็นจ านวนมาก 

     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร      
น าทา่นเดินทางสู ่ เขาเทียนเหมนิซาน ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใต้
ของอุทยานจางเจียเจีย้ หา่งจากตวัเมืองไป 8 กม. เทียนเห
มินซานเดิมเป็นช่ือถ า้ ตัง้ช่ือมาตัง้แตส่มยัสามก๊ก ภายหลงัใช้
เรียกเป็นช่ือภเูขาด้วย ในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมี
ช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานท่ี

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlsL_-87YAhXDKo8KHaCzBUwQFgg6MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ihg.com%2Fcrowneplaza%2Fhotels%2Fus%2Fen%2Fzhangjiajie%2Fdygcp%2Fhoteldetail&usg=AOvVaw00qdwTNwoW7boZnufiClMt
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ทอ่งเท่ียว แตเ่ป็นท่ีวดัฝีมือของนกับินชัน้เยี่ยมในการบิน
ลอดผา่นช่องเขาประตสูวรรค์แหง่นี ้ ยอดสงูสดุ 1,518 
เมตร จากระดบัน า้ทะเล มีพืน้ท่ี 190 ตารางกิโลเมตร บน
ยอดเขายงัเป็นพืน้ท่ีป่าดิบท่ีสมบูรณ์อยา่งท่ีสดุ ต้นไม้
ใหญ่แตล่ะต้นมีอายนุบัร้อยปี ในระหวา่งปี ค.ศ.2002-
2005 การทอ่งเท่ียวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 550 ล้านหยวน พฒันาพืน้ท่ีบางสว่นให้เป็น  
สถานท่ีทอ่งเท่ียว  น าทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่า ท่ีมีความยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความงามของภผูานบั
ร้อยนบัพนัยอด และน าทา่นขึน้สูป่ระตูสวรรค์ ท้าทาย
ความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกก าลงัขึน้บนัได 999 ชัน้
ขึน้สูช่่องเขาประตสูวรรค์   จากนัน้ ชมระเบยีงกระจก 
ซึง่มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสงู
ชนั ความกว้างของ ระเบียงกระจก วดัจากขอบผาได้ 3 
ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัทอ่งเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียน
เหมินซาน มีกฏอยูว่า่ผู้มาเยือน ระเบียงกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานวา่นา่จะชว่ย
ลดความสกปรก งา่ยตอ่การท าความสะอาด ระเบียงกระจก แหง่นี ้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใส
อาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!!  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิเมอืงจางเจียเจีย้ 

22.10 น      บินลดัฟ้ากลบัสู ่  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยเที่ยวบินที่ CZ605 

00.30+1 น.      ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ  เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2562 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ /ท่าน (พัก 2 ท่าน / ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ ขัน้ต ่า 20 ท่าน 33,800.- บาท 5,800.-บาท 

อตัรานีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)                    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ    คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน 
 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวจีน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

  คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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หมายเหตุ 
 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 

 

 

 


