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้ ทางขึน
้ เขาทีม
เขาเทียนเหมินซาน นง่ ั กระเชา้ ชมเสน
่ ี 99 โค้ง
ี วก ับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระด ับนา้ ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
หวาดเสย
เมืองโบราณเฟิ่ งหวง โบราณสถานและโบราณว ัตถุทางด้านว ัฒนธรรมอ ันลา้ ค่า
ล่องเรือแจวตามลานา้ ถว่ ั เจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่นา้
พิเศษ...เดินว ัดใจสะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน สะพานข้ามภูเขายาวทีส
่ ด
ุ โนโลก
้ พิเศษสุกเี้ ห็ด , อาหารไทย , เป็ดย่าง , ปิ้ งย่างบาร์บค
พ ักหรู 4+5 ดาว , มือ
ี วิ

กาหนดการเดินทาง วันที่ 10-14 , 17-21 ม.ค. , 21-25 ก.พ. 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62 ( 5วัน 4 คืน )
วันที่ 1-5 , 6-10 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย. 62
วันที่ 4 – 8 พ.ค. 62
วันแรก

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา

15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.20 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD540 (บริการอาหารบนเครื่อง)
http://www.chinaprotour.com/ ทัวร์จีน (PH) จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่ งหวง สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน ภูเขาสวรรค์เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน (FD)
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22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งหนึ่ ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหู หนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมา
จางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่ฉางซา GUANG SHENG GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง
เช้ า

เที่ยง

คา่

วันทีส่ าม

ฉางซา – เมืองโบราณฟ่ งหวง – ล่องเรือแม่ นา้ ถัว่ เจียง - ถนนSHIBAN – ชมแสงสี เมืองหงส์
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่ งหวง(เมืองหงส์ ) เขตปกครองตนเองของชน
เผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริ มแม่น้ าํ ถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบ
ภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว แม่น้ าํ ลําธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูง
เรี ยงรายกันบนริ มนํ้า ช่างเป็ นทัศนียภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฟ่ งหวง ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง120แห่ ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20 กว่า
สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ ง ท่านยังมีโอกาสได้เยีย่ มชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถงั ซึ่ งเป็ น
เมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินทั้งนั้น มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็ นที่ว่าการอําเภอจุดเด่นอีกแห่ งหนึ่ งคือกําแพงโบราณ
ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นที่นิยมชื่นชอบและเป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็ นมาทั้งชาวจีนและ
ต่างชาติ นําท่าน ล่ องเรื อแพ ล่องตามลํานํ้าถัว่ เจียง สนุ ก ตื่นเต้น แต่ไม่ มีอ ันตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่ งแม่น้ าํ
สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ฯลฯ อวด
ความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สมั ผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก นําท่านเดินเล่นชม ถนน SHIBAN ถนน
คนเดินโบราณ ให้ท่านเดินชมถ่ายรู ปบ้านทรงโบราณที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้อย่างดีและให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแฮนด์เมดที่
เป็ นเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองหงส์
(หมายเหตุ : หากไม่ ได้ ล่องแม่ น้าถัวเจีย ทางบริ ษัทฯ จะจัดรายการอื่นให้ เป็ นการทดแทน แต่ ไม่ สามารถคืนเงิน
เนื่องจาก ค่าล่ องเรือได้ รวมกับค่ าบัตรการเข้ าเมืองโบราณฟ่ งหวงแล้ ว)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี เสี ยงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ่ งหวง บ้านโบราณ
ที่ประดับด้วยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุ ดคลาลสิ ค พร้อมทั้งร้านค้าต่างๆที่เปิ ดต้อนรับ
นักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
พักทีฟ่ ่ งหวง FENG HUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

ฟ่ งหวง – จางเจีย้ เจีย้ – สะพานอ่ายจ้ าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้ า) – ทางเดินกระจก
– ถา้ ประตูสวรรค์
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ ไปที่ถา้ เทียนเหมิน
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คา่
เช้ า

เที่ยง

ซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่ คนื เงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ และการรั กษา
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ที่พกั
บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่ งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คล
อบคลุ มพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิ โลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขต
อนุ รักษ์วนอุทยานแห่ งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่ งชาติ หุ บเขาซูยี่ และภูเขา
เทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า 200 เมตร
นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่งทําให้สถานที่แห่ งนี้ มีภูมิทศั น์ที่
งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO โดยผ่านทางด่วนสายใหม่ ระหว่างทางรถจะวิง่
ผ่าน สะพานแขวนอ่ ายจ้ ายต้ าเฉี ยว เป็ นสะพานแขวนข้ามหุ บเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแห่ งนี้ ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยูส่ ู งจากพื้นดินประมาณ 330
เมตร เปิ ดใช้งานอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 นําท่านชม ร้ านยางพารา ให้ท่านเลือ กชม
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที่นอน เป็ นของฝาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่ างจากเขตเมืองจาง
เจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่ อแห่ งแรกที่ได้ บันทึกไว้ ในจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตร์ ของเมืองจางเจียเจีย้ เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน
(ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นาท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งรถของ
อุทยานและต่ อกระเช้ าขึ้น-ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี
โค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดิ นชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่
งดงามที่สุ ดแห่ ง หนึ่ ง พร้อ มกับ ความเสี ย วของทางเดิ นกระจกที่มี ร ะยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สู งกว่า
ระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อ ยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจก
ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
พักที่จางเจียเจีย้ BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

วันทีส่ ี่
เช้ า

สะพานแก้วแกรนด์ แคนย่ อน – ศูนย์ สมุนไพรจีน – ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยีย้ น – ร้ านใบชา
 บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์ แคนยอน สะพานแก้ วข้ ามเขาที่ยาว
ที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่ งใหม่ล่าสุ ด ด้วยความยาวถึง 430
เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึ ง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศ น์ที่สวยงามเกินกว่าคํา
บรรยายใดๆ หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู งจาก
รัฐบาลจีน หากสะพานไม่ เปิ ด หรือปรับเปลี่ยนเวลาสาหรั บให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลี่ยน
สถานที่เที่ยวอื่นทดแทน แล้ วแต่ ความเหมาะสม จากนั้นเยีย่ มชม ศูนย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุ ดยอดใบชา
ของมณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
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 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า เป็ นการ
แช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์
โบราณตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุ นไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อ มรับฟั งกาวินิจฉัยโรคโดย
แพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญและซื้ อ ยาแก้น้ ํา ร้ อ นลวกเป่ าฟู่ หลิ ง “ยาบั ว หิ ม ะ” จากนั้น นํา ท่ า น ชม จวิน เซิ ง ฮวาเยี้ย น
พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่ จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิล ปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ด
ทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์
ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
รายการทัวร์ แนะนาเพิ่มเติม :
Option 1 ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู เป็ นทะเลสาบบนช่องเข้าสูง เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักนํ้า ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู ถูกรายล้อมด้วย
ยอดเขามีวิวทิวทัศน์สวยงามให้ท่านล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา ระหว่างทางก็จะพบแพและคนใส่ ชุดพื้นเมือ ง
คอยต้อนรับ ใช้เวลาล่องเรื อ ประมาณ 30 นาที หลังจากล่องเรื อ เสร็ จก็ตอ้ งเดินลงจากเขา ระหว่างทางก็จะพบกับ
นํ้าตกเป่ าเฟิ่ งหูที่ไหลลงมาจากตัวทะเลสาบ ราคาท่านละ 350 หยวน (กรุณาติดต่ อจองที่ไกด์ หรือหัวหน้ าทัวร์ )
Option 2 ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือภูเขาฮัลเลย์ ลูย่า สะพานหนึ่งในใต้หล้า ขึ้นลงโดยลิฟท์แก้วไป๋ หลง เป็ นภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยที่สุดในอุทยานจางเจียเจี้ย ชมวิวในฉากภาพยนตร์ ฮอลิวดู๊ ชื่อดัง ที่ทาํ ให้จางเจียเจี้ยมีชื่อเสี ยงมาจนถึงทุกวันนี้
ราคาท่านละ 650 หยวน (กรุณาติดต่ อจองที่ไกด์ หรือหัวหน้ าทัวร์ )
เที่ยง

คา่

วันทีห่ ้ า
เช้ า
เที่ยง

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ที่พกั
พักที่จางเจียเจีย้ BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

จางเจียเจีย้ – ฉางซา – พิพธิ ภัณฑ์ หวังหม่ าตุย – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร นําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผซี ิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ใน
ครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์
ไฮเวย์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ หม่ าหวังตุ้ย ที่จดั แสดงการค้นพบชิ้นแรก
ของจีนโบราณที่มีวธิ ีการรักษาสภาพศพให้คงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั โดยศพแรกค้นพบโดยคนท้องถิ่นหู หนานเมื่อปี 1971
โดยทําการขุดลึกลงไปประมาณ 10 เมตร และได้พบศพสตรี ที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ เส้นผมเป็ นประกาย ผิวชุ่มชื้น รอย
มือรอยเท้ายังชัดเจน และข้อต่อกระดูกยังเคลื่อนไหวได้ นับเป็ นการดูแลสภาพศพที่ดีเยีย่ มมาก และกําลังหาข้อพิสูจน์
ว่าเป็ นการดูแลมัมมี่แบบเดียวกับอียปิ ต์หรื อไม่ นอกจากนี้ ในพิพิธภัณฑ์ยงั จัดแสดงหนังสื อบนผ้าไหม และแผ่นไม้
ไผ่ที่ขดุ พบในสุสานที่มีความสําคัญทางโบราณคดีอีกด้วย (พิพธิ ภัณฑ์ปิดทุกวันจันทร์) จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ถนน
คนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหู หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม ยีห่ ้อจีน
ชื่อ ดังและสิ นค้าราคาถูก รวมถึ งมี ของกิ นพื้นเมื อ งให้ท่านเลื อ กสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้อ งถิ่ นให้ท่านซื้ อ ของ
พื้นเมืองเป็ นของฝาก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
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23.25 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD541
01.40+1 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

*** ทัวร์ ราคาพิเศษ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง 4 ร้ าน ***
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักเดีย่ ว

15,999.-

3,900.-

10-14 , 17-21 ม.ค.
21-25 ก.พ.
28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
1-5 , 6-10 มี.ค. 62
14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย. 62

16,999.3,900.4-8 พ.ค. 62
17,999.4,900.*** เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เพิม่ ค่าใช้ จ่ายท่ านละ 3,000 บาท ***
** ท่ านที่ไม่ ประสงค์จะเข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง เพิม่ ค่าใช้ จ่ายท่ านละ 4,000 บาท **
*** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้ าไหม ,
โรงงานหยก , ร้ านยางพารา แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45-90 นาที
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการ
สอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษัทก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ านใดทีม่ พี าสปอร์ ต 2 เล่มหรือเปลีย่ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีทเี่ ดินทางไม่ ได้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละก่อนการเดินทาง
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
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- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนกรุ๊ปท่ านละ 1,000 บาท หรือแบบเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท
-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซือ้ ตั๋วเพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษัทจองตั๋ วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ
@ @ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. ใช้สาํ เนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน
2. กรณี ที่ท่านมีวซี ่าจีนยืน่ เองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าท่านละ 1,000 บาท
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8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่ อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
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 การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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