
 
Period ADL SGL Size Fight Available

06-09 ธ.ค.60 14,441 4,500 30 WE 30

09-12 ธ.ค.60 15,551 4,500 20 WE 20

11-14 ธ.ค.60 14,441 4,500 30 WE 30

12-15 ธ.ค.60 14,441 4,500 30 WE 30

16-19 ธ.ค.60 15,551 4,500 30 WE 30

17-20 ธ.ค.60 14,441 4,500 30 WE 30

18-21 ธ.ค.60 14,441 4,500 30 WE 30

19-22 ธ.ค.60 14,441 4,500 30 WE 30

23-26 ธ.ค.60 15,551 4,500 30 WE 30

25-28 ธ.ค.60 14,441 4,500 30 WE 30
 



ฉางซา  จางเจยีเจีย้  4 วนั 3 คนื 
แถมฟร ี! น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซานชม “ประตสูวรรค”์ 

  จางเจยีเจีย้...เสน้ทางแกรนดแ์คนยอ่น กบัสถานทีเ่ทีย่วเปิดใหม่ 

::: สวยงามกบัธรรมชาตทิีแ่ปลกตา สวยงามกวา่ทีเ่คยเห็น ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล ์แอรเ์วย ์(WE) 
 

 
* ไมร่วม : คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

คา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฉางซา – ฉอืลี ่ 

13.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ช ัน้ 4 ประตู 3  

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิไทยสมายล ์(Thai Smile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

16.05 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE616 

  (จนีเวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 

20.20 น.     เดนิทางถงึ เมอืงฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ ทางตะวันออก 

ตดิภเูขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิภเูขาอหูลงิ ทศิใตต้ดิภเูขาเฮงิชาน มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตร.กม.แบง่เขตการ

ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลัง

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉอืลี ่(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.5 ชม.)  

ค า่  อาหารค า่ (Set Box) เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  TIANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่อง ฉอืลี ่– ไฮไลท์ วดัใจ กลา้ ทา้ เสยีวกบัสะพานเดนิกระจกทีย่าวทีสุ่ดในโลก – รา้นบวัหมิะ – 

ถนนซปีู้  – ชมโชวห์นงัตะลงุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

ไฮไลท์ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก (Sky Walk) แหล่ง

ทอ่งเทีย่วใหม่แกะกล่อง ยาวถงึ 430 เมตร พบกบัความเสยีว

ของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอนันา่ตืน่เตน้ประมาณ 60 

เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ภายใตท้างเดนิกระจก

ทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสงูชนัความกวา้งของ 

สะพานกระจก ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วที่อยากมาสัมผัส

ทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวม

ผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก 

แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! **หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิ

สะพานแกว้ ทา่นสามารถลงไปดา้นลา่งเพือ่เก็บภาพบรรยากาศ แลว้กลบัมาเจอกนัทีจ่ดุนดัพบ 

**(หมายเหต ุ: สะพานแกว้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทาง

รัฐบาลจีน ดังนัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอัน

รับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลงส าคญัขอ้ตกลงส าคญั  หากท่าน

ตัดสนิใจไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมเ่ป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทกุกรณี)  

 * หากท่านสนใจท่องเทียวใน แกรนด์แคนย่อนแห่งเมืองจีน (หุบเขาลั่วฉวน LUANQUANXIA) สถานที่

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องเมอืงจางเจยีเจีย้ เพราะมลี าธารหลายสายไหลมาจากหลายๆ ทศิทางของหบุเขา ทา่น

จะไดเ้ห็นความอลังการของหบุเขา โตรกผาธรรมชาตซิ ึง่ทา่นจะตลงึกบัความงดงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้ง

ไวอ้ย่างวจิติรพสิดาร (ราคานี้ไม่รวมค่าเขา้แกรนด์แคนย่อน 180 หยวน หรอืประมาณ 900 บาท 



ขึน้อยูก่บัคา่เงนิในชว่งน ัน้ เนื่องจากมรีะยะทางเดนิภายในอทุยาน 5.3 กโิลเมตร ขึน้-ลงบันไดสลับกับ

พืน้ราบ และใชเ้วลาเดนิประมาณ 4-5 ชัว่โมง) โดยทา่นสามารถเดนิเลน่ ถา่ยรูปชลิล ์ๆ บรเิวณภายนอก 

ทา่นจะไดเ้ก็บภาพในความสวยงามเชน่กนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้

กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” 

สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามัญประจ าบา้นจีน  น าท่านละลายเงนิหยวนที่ ถนนซีปู้ เจยี ตัง้อยู่ในเขต

อทุยานอูห่ลงิเหยยีนซงเป็นแหลง่สง่สนิคา้พืน้เมอืง ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้ของ ท่าน

จะไดเ้ลอืกซือ้ของราคาถกูฝากญาตมิติรสนทิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  TIANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทีส่าม จางเจยีเจีย้ – *HILIGHT ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน – ภาพวาดเขยีนทราย – รา้นหยก – รา้น

ยางพารา – พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้ – *OPTION โชวจ์ ิง้จอกขาว/โชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

★★ HILIGHT ★★ เทีย่ว ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน ไฮไลทอ์กี 1 

สถานที่ดังที่สุดของจางเจียเจี้ย ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

กระเชา้กอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่

จุดสงูสดุ “เซีย่จา้น” ชมความงามของภผูานับรอ้ยนับพัน

ยอด ออกก าลงักายขึน้บนัได 999 ช ัน้ ข ึน้สูช่อ่งเขา

ประตสูวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน” และ สมัผสักบัความ

เสยีวกบั ทางเดนิกระจกทีอ่ยุ่รมิผา เทียนเหมนิซาน 

ตัง้อยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ หา่งจากตัวเมอืงไปราว 8 ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถ ้า ตัง้ชือ่มาแต่

สมยัสามกก๊ ภายหลังใชเ้รยีกเป็นชือ่ภเูขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก 

ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว  แต่เป็นทีว่ัดฝีมอืของนักบนิชัน้เยีย่มในการบนิลอดผ่านชอ่งเขาประตู

สวรรคแ์หง่นี ้เทยีนเหมนิซานมยีอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตรจากระดับน ้าทะเล มพีืน้ที ่190 ตารางกโิลเมตร บน

ยอดเขายังเป็นพืน้ทีป่่าดบิทีส่มบรูณ์อยา่งทีส่ดุ ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มอีายนัุบรอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-

2005 การท่องเทีย่วเทยีนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน (หมายเหต ุ เขาเทยีนเหมนิ

ซานเป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วมาก การขึน้ชมจงึขึน้กบัสภาพภมูอิากาศและการพจิารณา

จากเจา้หนา้ทีข่องอุทยาน หากมกีารปิดไมใ่หเ้ขา้ชมในบางสว่น ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงนิในทุก

กรณี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 น าทา่นชม หยกจนี ของล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกคอื สญัลักษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา 

และความยตุธิรรม ลัทธขิงจื๊อยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ 

ความพอประมาณ และความกลา้หาญ เชือ่กันว่าหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความ

เจรญิรุง่เรอืง ร ่ารวยและมโีชค รวมถงึท าใหอ้ายยุนือกีดว้ย ใหท้่านเลอืกชมหยกทีไ่ดผ้่านการเจยีระไนมาเป็น

เครือ่งประดับน าโชคในรูปแบบต่างๆ อาทเิชน่ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ เพือ่ซือ้เป็นของขวัญของ

ฝาก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 น าทา่นชม จวนิเซงิฮวาเยีย้น (ภาพวาดเขยีนทราย) สถานที่

จัดแสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม ่

ที่เรียกกันว่า จติรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใชว้ัสดุธรรมชาต ิเช่น 

กรวดสี เม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน ์

จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มาลว้นไดรั้บรางวัลและยกยอ่งมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก  

 จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นยางพารา ใหท้า่นไดช้มสนิคา้ทีท่ าจากยางพาราและเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  

 น าท่านเขา้สู ่พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจีย้ ทีร่วมรวมประวัตศิาสตร์ของชนเผ่า รวมไปถงึวัฒนธรรมในยุคสมัย

โบราณใหท้า่นไดเ้รยีนรูค้วามเป็นมาของพืน้ถิน่จางเจยีเจีย้ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

★★ OPTION SHOW ★★ โชวอ์ลงัการโชวจ์ ิง้จอกขาว THE LOVE 

STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟัง

เพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรือ่งราวทีซ่าบซึง้ตรงึดวงใจใน

ความรักของจิง้จอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนทีฝ่่าฟันอปุ

สรรคต์่อสูเ้พือ่ความรักจนทา้ยทีส่ดุก็สมหวังในชวีติคู่ใหผู้ช้มยิม้

หวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชวีติ

โลดแลน่อยูบ่นเวทกีลางแจง้แบบอลังการตระการตา มฉีากหลังเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนรามา่ ทึง่อีง้กับ

เทคนคิการเปลีย่นร่างเป็นมนุษยข์องนางจิง้จอกขาว โชวน์ี้แสดงทโีรงละครกลางแจง้ (คา่บรกิารเขา้ชม 

450 หยวน หรอืประมาณ 2250 บาท ข ึน้อยูก่บัคา่เงนิช่วงน ัน้ และช าระเงนิไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์

คะ่) ถา้โชวจ์ ิง้จอกขาวปิดจะมโีชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ี

★★ OPTION SHOW ★★  น าท่านชมอลังการโชว ์  โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ีหรอื โชวเ์สนห่ต์ะวนัตก ซึง่เป็นโชวท์ี่

สวยงามและเล่าเรือ่งราวของชนเผ่าพืน้เมอืง การแสดงจะบอกถงึวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่ เจยีงทีม่มีาชา้นาน 

เชน่ การเรยีกวญิญาณกลับบา้น,แต่งงานรอ้งไห ้ฯลฯ เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทับใจใหท้่านพรอ้ม

ฉากที่อลังการสวยงามยิง่. (คา่บรกิารเขา้ชม 450 หยวน หรอืประมาณ 2250 บาท ข ึน้อยูก่บั

คา่เงนิชว่งน ัน้ และช าระเงนิไดท้ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ่) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั THE TIANZI  ZHONGTIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ รา้นผา้ไหม – ฉางซา – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าท่านชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดฟั้งบรรยายสรรพคุณของผา้ไหมจนีและเลอืกชือ้เป็นของฝากคน

ทางบา้น   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางใหท้่านได ้

ชมววิธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่แหลง่รวมสนิคา้หลากหลายใจกลางเมอืงฉางซา มสีนิคา้หลาก

ชนดิใหท้า่นเลอืกสรร ทัง้สนิคา้แบรนดเ์นม รวมไปถงึเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ เพือ่ให ้

ทา่นไดซ้ือ้ของไดต้ามอธัยาศัย  

21.20 น.      กลับเขา้สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE 617 

23.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......................... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมอืงใหนั้กท่องเทีย่ว

ทั่ ว ไปได รู้ ้จั ก ในนามของ ร ้าน รั ฐบาล  คือ  ร ้านหยก ,  ร ้านยาจีน ,  ร ้านไข่มุ ก ,  ร า้นชา ,  ร ้านนวด เท า้  เ ป็นต น้  
ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ไม่รวมค่าท าวซี่าชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมู่คณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้ 

              เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) 

มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก
ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และ
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็น
ส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 



1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 
 

*** อตัราค่าบริการทวัร์น้ี  เป็นทวัร์ท่ีเขา้ร้านชอ้ปป้ิง ซ่ึงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมือง
ใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไข่มุก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท่้านได้
เท่ียวในราคาประหยดั  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 
60 นาที ถึง 90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  หากไม่เขา้ร้านชอ้ปป้ิง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์เพ่ิมท่านละ 1,000 หยวน *** 
 

 


