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บินตรงจางเจียเจีย้ เที่ยวครบไฮไลท์ 2 อทุยาน 
แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วทีย่าวสุดในจนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว     
 ลิม้รสอาหารพเิศษ  เมนู  พระกระโดดก าแพง + กุ้งมังกร  เป๋าฮือ้  
 ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟ่ิงหวง  อายุมากกว่า 400ปี  
 ขึน้ เขาเทียนเหมนิซาน   ชมประตูสวรรค์   สัมผัสระเบียงกระจก 
 ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้  ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน 
 เที่ยวอุทยานจางเจียเจีย้  ขึน้เขาอวตาร เทียนจื่อซาน  ขึน้ลิฟท์แก้วไป่หลง   

 พิเศษโชว์ ！โชว์จิง้จอกขาว  โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน 

ก าหนดการเดินทาง    27 – 31 มีนาคม 2562 
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วันแรก         (1)        กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  – เมืองจางเจียเจีย้ – เฟ่ิงหวง – ล่องเรือตามนล าน า้ถัวเจียง   

04.00 น.  พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตู 9-

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

06.25 น.   ออกเดินทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้   โดยเที่ยวบินที่ CZ606 

10.35 น.  ถึงสนามบิน  เมืองนีเ้คยถกูเรียกวา่ต้ายง และมีประวติัยาวนานตัง้แต ่221 ปีก่อนประวติัศาสตร์ ผู้คนได้
อาศยัอยูท่ัง้สองฝากของ แม่นํา้หลฉียุ (แม่นํา้หลกัในจางเจียเจีย) ซึง่ตอนนีอ้ยูใ่นเขตของเมืองจางเจีย
เจีย มานานตัง้แตส่มยัยคุหิน การตัง้รกรากของมนษุย์ในบริเวณนีน้ัน้ย้อนไปกวา่หนึง่แสนปี  ช่ือของ
เมืองจางเจียเจียถกูนํามาใช้เม่ือปีพ.ศ. 2537 หลงัจากอุทยานแหง่ชาติในอู่หลงิยฺเหวียน ถกูยกให้เป็น
มรดกโลกโดยยเูนสโกในปีพ.ศ. 2535 เพื่อให้มีความโดดเดน่มากขึน้ ช่ือจางเจียเจีย้มาจากหมูบ้่านเลก็ๆ
ในเขตเดียวกนัซึง่ต้อนนีไ้ด้กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความนิยม หลงัผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและดา่นศลุกากร นําทา่นสูภ่ตัตาคาร 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเดินทางสูโ่บราณเฟ่ิงหวง (เมืองหงส์) (ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชัว่โมง30นาที )  ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกของ
มณฑลหหูนาน สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง มีประวติักวา่ 400 
ปี เน่ืองจากเขาหนานหวัท่ีอยูท่างใต้ของเมืองมีรูปร่างเหมือน
หงส์จึงได้ช่ือวา่ "เฟ่ิงหวง" แปลวา่  "หงส์"ปัจจุบนั เมืองเฟ่ิงหวง
มีประชากรประมาณ 3 แสนคน สว่นใหญ่เป็นชนเผา่ถู่เจียและ
ชาวม้ง เวลาเดินอยูใ่นตวัเมือง มกัจะพบหญิงสาวชาวม้งหรือ 

ชาวถู่เจียในชุดชนชาติท่ีประดบัด้วยลายดอกไม้ เพิ่มความ
งดงามให้เมืองโบราณแหง่นีไ้ม่น้อยเลยทีเดียว   เฟ่ิงหวงเป็น
เมืองขนาดเลก็ ใช้เวลาประมาณหนึง่ชัว่โมงก็เดินได้ทัว่ 
แบง่เป็นเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้างขึน้ตามเชิงเขา
และมีลาํนํา้ถวัเจียงไหลผา่น มีถนนท่ีปดู้วยหินสีเขียว 20 กวา่
สาย มีกําแพงเมืองโบราณตัง้อยูริ่มนํา้ มีหงเฉียวซึง่เป็น
สะพานเก่าแก่ท่ีมีหลงัคาคลมุเช่ือมสองฟากฝ่ังให้เป็นหนึง่
เดียว นําทา่น ล่องเรือตามนล าน า้ถัวเจียง ท่ีจะทําให้ทา่น
สนกุ ต่ืนเต้น แตไ่ม่มีอนัตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้า สะพานโบราณ อวดความเป็น ธรรมชาติ
ให้ทา่นได้สมัผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึ  ระหวา่งทางจะมีชาวบ้านซึง่เป็นชนเผา่ดัง้เดิม
ของท่ีน่ีเรียกวา่ชนเผา่ถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลาํคอยร้องเพลงต้อนรับนกัทอ่งเท่ียวและไกด์ก็จะเชิญ
ชวนให้นกัทอ่งเท่ียวร้องเพลงตอบกลบัไป ซึง่ไม่วา่เราจะร้องเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมา เค้าก็จะร้อง

https://en.wikipedia.org/wiki/Lishui_River
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%BA%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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เพลงตอบกลบั  มาอีกเช่นกนัผลดักนัร้องผลดักันฟังถึงแม้จะคนละภาษาแ ตก็่สนกุ  ผา่นชม สะพานหง
เฉียว สะพานไม้โบราณท่ีมีหลงัคาคลมุเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเดน่อีกแหง่หนึ่งของเฟ่ิง
หวง คือบ้านท่ียกพืน้สงูเรียงรายกนับนริมนํา้ท่ีใสสะอาจจนเห็นก้นบงึ เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็น
ท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าที่ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารให้ทา่นได้ผกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือจะเดินเลน่เพื่อ
ชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวงพอตก
กลางคืนนกัทอ่งเท่ียวไม่วา่จะชาวตา่งชาติ หรือชาวจีนเองก็
ตาม ท่ีหลบตวัพกัผอ่นอยูต่ามโรงแรมในช่วงเวลากลางวนั จะ
ออกมาสงัสรรค์ปาตีต้าม ผบั บาร์ ริมแม่นํา้เมืองเฟ่ิงหวงกนั
อยา่งครึกครืน้ สร้างสสีนัให้แก่เมืองเฟ่ิงหวงยามค่ําคืน  

 พักเฟ่ิงหวง Nianwo Resort ริมแม่น า้ถัว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง     (2)      จางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมินซาน+ประตูสวรรค์ -หน้าผาลอยฟ้ากระจก – โชว์ จิง้จอกขาว  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นเดินทางสูเ่มืองจางเจียเจีย้(ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
อุทยานจางเจียเจีย้ อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน ซึง่
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นอุทยานแหง่ชาติแหง่แรกของสาธารณรัฐประชาชน
จีนเม่ือปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ. 1992 ท่ีมีเนือ้ท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
    เมนูพเิศษ  พระกระโดดก าแพง 

นําทา่นเดินทางสู ่ เขาเทียนเหมนิซาน 
ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใต้ของอุทยานจางเจีย
เจีย้ หา่งจากตวัเมืองไป 8 กม. เทียนเห
มินซานเดิมเป็นช่ือถํา้ ตัง้ช่ือมาตัง้แตส่มยั
สามก๊ก ภายหลงัใช้เรียกเป็นช่ือภเูขาด้วย 
ในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีช่ือเสยีง
เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แตเ่ป็นท่ีวดัฝีมือของนกับินชัน้เยี่ยมในการบิน
ลอดผา่นช่องเขาประตสูวรรค์แหง่นี ้ ยอดสงูสดุ 1,518 เมตรจากระดบันํา้ทะเล มีพืน้ท่ี 190 ตาราง
กิโลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพืน้ท่ีป่าดิบท่ีสมบูรณ์อยา่งท่ีสดุ ต้นไม้ใหญ่แตล่ะต้นมีอายนุบัร้อยปี ใน
ระหวา่งปี ค.ศ.2002-2005 การทอ่งเท่ียวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทนุประมาณ 550 ล้านหยวน 
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พฒันาพืน้ท่ีบางสว่นให้เป็น  สถานท่ีทอ่งเท่ียว  นําทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่า ท่ีมีความยาว 7.5 
กิโลเมตร ชมความงามของภผูานบัร้อยนบัพนัยอด และนําทา่นขึน้สู่ประตูสวรรค์ ท้าทายความ
สมบูรณ์ของร่างกาย ออกกําลงัขึน้บนัได 999 ชัน้ขึน้สูช่่องเขาประตสูวรรค์   จากนัน้ ชมหน้าผาลอยฟ้า
กระจก ซึง่เป็นระเบียงกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชนั ความกว้างของ 
ระเบียงกระจก วดัจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความ
หนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัทอ่งเท่ียวท่ี
อยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเห
มินซาน มีกฏอยูว่า่ผู้มาเยือน ระเบียงกระจก 
ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานวา่
นา่จะช่วยลดความสกปรก งา่ยตอ่การทําความ
สะอาด ระเบียงกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจทําให้เราก้าวขาไมอ่อก!!  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ  อาหารซีฟุ้ด +ไวน์แดง 

หลงัอาหารนําทา่นชมโชว์ จิง้จอกขาว เป็นเร่ืองราว
ความรักตา่งสายพนัธ์ุระหวา่งคนคือพระเอกหนุม่ชาย
คนตดัฟืนผู้กตญัํขูยนัขนัแข็งและมีจิตใจดีงามกบั
นางจิง้จอกขาวท่ีมีอิทธิฤทธ์ิสามารถแปลงร่างเป็น
สาวงามผู้ เลอโฉมจิง้จอกขาวนางนีแ้ม้เธอถกูราชา
จิง้จอกเลอืกให้เป็นราชินีจิง้จอกแตเ่ธอกบัมาหลงรัก
พระเอกคนตดัฟืนอนัมามาสูเ่ร่ืองราวอนันา่ต่ืนเต้นวุน่วายและดราม่าก่อนท่ีจะจบแบบแฮปปีเ้อนด์ดิง้ 

  พักจางเจียเจีย้  SUNSHINE ตึก VIP ZHANG JIAJIE   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม     (3)   ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ู – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้ - โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทา่นล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ู( 宝 峰 湖 ) เป็น
ทะเลสาบบนช่องเขาสงู โดยท่ีทะเลสาบจะถกูรายล้อมด้วยยอดเขา และ
นํา้ก็ใสมาก การเท่ียวชมอาศยัการลอ่งเรือ โดยระหวา่งทางก็จะพบแพ
และมีคนใสชุ่ดพืน้เมืองอยู ่ นอกจากนีย้งัมีหินท่ีรูปร่างเหมือนหน้าผู้หญิง 
ซึง่เป็นสิง่ท่ีธรรมชาติโดยไม่มีการตกแตง่เพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJioL8z9HXAhXFNo8KHSDrA1kQFgh6MAU&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g660726-d1418804-Reviews-Jinxiu_Fenghuang_International_Hotel-Fenghuang_County_Hunan.html&usg=AOvVaw1u_vpvBGWyocG7HmEQhLX-
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เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 นําทา่นชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้ ท้าความ
เสยีวด้วยการเดินข้าม สะพานแก้ว ซงึมีโครงสร้าง
ของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขงึระหวา่งยอดเขาไป
ยงัอีกยอดเขาหนึง่ สงูจากพืน้300 เมตร นอกจากเห็น
วิวด้านลา่งแล้ว ตวัสะพานยงัแกวงไกวไปตามแรงลม
อีกด้วย ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองข้างทาง 
และชมความงามของโตรกผา ผา่นชมนํา้ตก สะพานแก้วเป็นต้น  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นชมโชว์มนต์เสน่ห์หหูนาน การแสดงท่ี
ถือวา่ครบครันด้วยอารมณ์ตา่งๆ ชวนให้เคลบิเคลิม้ไปกบั
การแสดง ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงจนลมืกระพริบ
ตาอลงัการกวา่โชว์ใดใดท่ีทา่นเคยสมัผสัมา จากนัน้นําทา่น
เข้าสูท่ี่พกั 
 
 พัก張家界皇冠假日酒店   Crowne Plaza Zhangjiajie   ระดับ 5 ดาวโรงแรมใหม่ที่สุดของ
จางเจียเจีย้ หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ ส่ี          (4)     ระเบียงภาพเขียน 10 ลี(้รวมรถ แบตเตอร่ี) – ทยวนจางเจียเจีย้(กระเช้าขึน้-ลิฟท์แก้วลง)   
                       – สวนจอมพลเฮ่อหลง – เทียนเสีย้ตีอ้ีเ้ฉียว – ลิฟท์แก้วไป่หลง  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนัน้นําทา่นชม ระเบียงภาพเขียน 10 ลี ้ ซึง่ตัง้อยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของ ซัว่เซียวี่ ซึง่เป็นเขตช่องแคบท่ีมีทศันียภาพ
ท่ีงดงามแหง่หนึง่ มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยกัษ์ ท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะตา่งๆ มากกวา่ 200 ลกู อีกทัง้ยงัมีลาํธารไหลตดัผา่น
ระเบียงภาพเขียน 10 ลีอี้กด้วย เสมือนเราได้ลอ่งหนอยูก่ลาง
ภาพวาดธรรมชาติท่ีงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานจางเจียเจีย้ ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตก
เฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน (อยูใ่นเขตเมืองอู่หลงิหยวน) จาง
เจียเจีย้ได้ถกูประกาศให้เป็นเขตอนรัุกษ์อุทยานแหง่ชาติในปี 
ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาท่ีตัง้ตระหงา่นกวา่ 

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
http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
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3,000 ยอด รวมทัง้มี ลาํธาร ถํา้ นํา้ตกมากมาย ทําให้สถานท่ี
แหง่นีไ้ด้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 นําทา่น น่ัง
กระเช้าไฟฟ้า สู ่เขาเทียนจ่ือซาน (เขาจกัรพรรด์ิ) ชมทิวทศัน์
อนัสวยงามของชะงอ่นผาอนัสงูชนัและป่าหินรูปลกัษณะตา่ง ๆ 
นําทา่นเท่ียวชมทิวทศัน์ท่ี สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึง่ได้รับการ
จดัตัง้เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแหง่พรรคคอมมิวนิสต์ 
ซึง่มีถ่ินกําเนิดอยูใ่นบริเวณนี ้  จากจุดชมวิวนีท้า่นสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย 
ปกคลมุไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พนัธ์ุ ชม เขา 
พูก่นัจกัรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ จากนัน้นําทา่น
ชม ภเูขาอวตาร ชมวิวของภเูขาซึง่ภาพยตร์ช่ือดงัเร่ืออวตาร ได้
นํามาเป็นฉากในการถ่ายทําทา่นจะได้เพลดิเพลินกบัทิวทศัน์
อนัสวยงามและนําทา่นชม เทียนเสีย้ตีอ้ีเ้ฉียว (สะพานใต้ฟ้า
อนัดบั 1) ซึง่มีทศันียภาพท่ีสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขนุเขา  
จากนัน้น าท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของ
เอเชียสูง 326 เมตร  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พัก張家界皇冠假日酒店   Crowne Plaza Zhangjiajie   ระดับ 5 ดาวโรงแรมใหม่ที่สุดของ
จางเจียเจีย้ หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า    (5)   ล่องเรือถ า้มังกรเหลือง  - พิพิธภณัฑ์ภาพวาดทราย 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นสู ่ ถ า้มังกรเหลือง หรือ หวงหลงต้ง ถํา้ขนาด
ใหญ่และงดงามท่ีสดุในจางเจียเจีย้ ความสงูถํา้ประมาณ 
50เมตร กว้าง 80เมตร ยาวถึง15กิโลเมตร  ประกอบด้วย
โถงถํา้ 13 ห้อง,นํา้ตกใต้ดิน 3 แหง่, ธารนํา้ใต้ดิน 2 สาย, 
และสระนํา้ 3 สระ นําทา่นเดินเท้า และ นําทา่นล่องเรือ
ไปตามธารนํา้ใต้ดินภายในเพื่อชมความงดงามของหิน
งอกหินย้อย ท่ีประดบัประดาด้วยแสงไฟหลากส ี ทําให้รูปลกัษณ์งดงามวิจิตรตระการตาแตกตา่งกนั
ออกไป  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้นําทา่นชม พิพิธภณัฑ์ภาพวาดทราย "จวิน
เซิงฮวา่เยียน" เมืองจางเจียเจีย้ ภายในพิพิธภณัฑ์เป็น
ท่ีรวบรวมและจดัแสดงผลงานท่ีมีคณุคา่ทางศิลปะ

http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
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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ของศิลปินแหง่ชาตินาม "หลีจ่วินเซิง" ซึง่ผลงานของเขาทกุชิน้เป็นภาพเขียนด้วยมือท่ีใช้หินทรายและสี
ธรรมชาติท่ีสกดัจากเปลอืกไม้ใบไม้เป็นวตัถดิุบในการเขียน   ภาพเขียนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่
ทางศิลปะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ   ยงัเป็นภาพเขียนท่ีสวยงาม คมชดัและมีมิติสมจริงอีกด้วย หากทา่นใด
ช่ืนชอบภาพหินทรายก็สามารถติดตอ่เพื่อขอซือ้กลบัเมืองไทยได้ครับแตร่าคาของภาพวาดทรายนัน้บอก
ได้คําเดียววา่ของดีไม่มีถกู ค่ํา   
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิเมอืงจางเจียเจีย้ 

21.50 น      บินลดัฟ้ากลบัสู ่  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยเที่ยวบินที่ CZ605 

00.15+1 น.      ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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ทวัร์ VIP   ไม่เข้าร้านช้อปป้ิงรัฐบาล 

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

ขัน้ต ่า 16 ท่าน 33,800.- บาท 5,800.-บาท 

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

   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อตัรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   
  คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน 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 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ   

-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไม่

สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอุบตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 

-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ

ควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ 

ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุา่งๆ ฯลฯ  

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ

การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


