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 เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ 
 ชอปป้ิงซ้ือของฝาก  

อาหารครบทุกมือ้ 
พกัดีระดับ 4 ดาว 

 บินตรงจากเชียงใหม่ 
 ราคารวมวซ่ีาจีน (ยืน่เชียงใหม่) 

ราคาเพยีง 25,900 บาท 
เดนิทางวนัที ่20 – 24 พฤศจกิายน 2562 

DAY 1: สนามบินเชียงใหม่ – ฉางซา – เมืองฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น ้า
ถัวเจียง – ชอปป้ิง ณ เมืองโบราณฟ่งหวง – โรงแรม (-/L/D) 
DAY 2: เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ ้าประตูสวรรค์ – 
ระเบียงแก้ว - โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: ชอปป้ิงถนนซีปู้ เจีย – สะพานแก้ว – จิตรกรรมภาพวาด
ทราย – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: สนามบินฉางซา – เชียงใหม่ (B/-/-) 
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06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เพื่อท าการเช็คอิน 
08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน (FD480) 
12.10 น. ถึงสนามบินฉางซา ประเทศจีน (เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 - เมืองฟ่งหวง (เดินทางประมาณ 5 – 6 ชัว่โมง) 
 - ล่องเรือแม่น า้ถัวเจยีง ชมบา้นเมืองสองฟากฝ่ังแม่น ้ า  
 - อสิระชอปป้ิง ณ เมอืงโบราณฟ่งหวง ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมมากมาย 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  FENG TING HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 

- เมอืงจางเจยีเจีย้ (เดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 - เขาเทียนเหมนิซาน ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในจางเจียเจ้ีย (เดินทางข้ึนโดยกระเชา้ เดินทางลงโดยรถประจ าอุทยาน) 
 - ถ า้ประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศจีน สาเหตุท่ีเรียกว่าเทียนเหมินซาน 
เพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ ้า หรือประตูสวรรค ์
 - ระเบียงแก้ว เป็นสะพานกระจก ลอ้มรอบผาสูงชนั 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  XINGCHENG SHANSHUI ZHONG TIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
**หมายเหตุ: การเดินทางขึ้น – ลง อุทยานสามารถปรับเปล่ียนได้ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม และหากมีประกาศจาก
อุทยาน ท าให้กระเช้า หรือ รถอุทยานไม่สามารถให้บริการได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว** 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 

 - ชอปป้ิง ถนนชีปู้เจยี มีร้านคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึกมากมาย 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 - สะพานแก้ว เป็นสะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุดในโลก  
**หมายเหตุ: หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าชมได้ หรือมีประกาศปิดสะพาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน** 

- จติรกรรมภาพวาดทราย เป็นสถานท่ีจดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  JIANG HAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิย
ต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

ส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฉางซา 
10.30 น. ถึงสนามบินฉางซา เพื่อท าการเช็คอิน 
12.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย (FD481) 

15.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เมอืงฉางซา (เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 - ถนนคนเดินหวงชิงลู่ แหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  HUAFENG HUATIAN HOLIDAT HOTEL NINGSIANG หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 25,900 3,500 

**ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการ(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ (อุบติัเหตุและสุขภาพ) แบบ SILVER 
7. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
8. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนี ส าหรับกรณียืน่วีซ่าท่ีเชียงใหม่เท่านั้น (การยื่นวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม่จะส าหรับผู้ท่ีพ านักอยู่

ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่าน้ัน  หากใน
กรณีท่ีลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, 
น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, เอกสารจด
ทะเบียนบริษัทท่ีระบุว่าลกูค้ามีการท างานอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จะสามารถยื่นขอ Visa ท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ได้ หากไม่มีเอกสารการท างาาในใเต 8 8ังงาหังภาาเเหใออ อในใ8ูกกเาาัต าองาือนใัี่ ่ า8ทีนกรงงาเทเเท่าใงนใ8่่นงาัตมีเ่าน า้ั่าื
เเินมเ ิม8ปรตมาณท่าใูต82,0008นาท88กรงณาสอนถามเ าัาหใาาทีนอกีเรงนงา) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,      ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ  
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 150 หยวน และทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจ 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 - 44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 - 19 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 9 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า 
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เมื่อ
ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 

 


