
     

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11535 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

CODE FD511: ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจ ีย้ 5วนั 3คนื 
จางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลก ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ”ถ า้ประตสูวรรค”์ 

แกรนดแ์คนยอน สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก  
ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิไทผ่งิ  
เมนพูเิศษ: สกุีเ้ห็ด +ป้ิงยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารถูเ่จยี 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว โดยสายการบนิ Thai Air Asia 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซี่ากรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 1-18 ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

28 ก.พ.-4ม.ีค.62 9,888 12,888 4,500 20 

2-6 ม.ีค.62 9,888 12,888 4,500 20 

7-11 ม.ีค.62 10,888 13,888 4,500 20 

9-13 ม.ีค.62 10,888 13,888 4,500 20 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-18 ม.ีค.62 11,888 14,888 4,500 20 

16-20 ม.ีค.62 11,888 14,888 4,500 20 

21-25 ม.ีค.62 11,888 14,888 4,500 20 

23-27 ม.ีค.62 11,888 14,888 4,500 20 

28 ม.ีค.-1เม.ย.62 11,888 14,888 4,500 20 

30 ม.ีค.-3เม.ย.62 11,888 14,888 4,500 20 

4-8 เม.ย.62 11,888 14,888 4,500 20 

6-10 เม.ย.62 12,888 15,888 4,500 20 

13-17 เม.ย.62 18,888 21,888 4,500 20 

18-22 เม.ย.62 11,888 14,888 4,500 20 

20-24 เม.ย.62 11,888 14,888 4,500 20 

25-29 เม.ย.62 11,888 14,888 4,500 20 

27 เม.ย-1 พ.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 

2-6 พ.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 

4-8 พ.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 

9-13 พ.ค.62 10,888 13,888 4,500 20 

11-15 พ.ค.62 10,888 13,888 4,500 20 

16-20 พ.ค.62 12,888 15,888 4,500 20 

18-22 พ.ค.62 13,888 16,888 4,500 20 

30 พ.ค.-3 ม.ิย.62 10,888 13,888 4,500 20 

1-5 ม.ิย.62 9,888 12,888 4,500 20 

6-10 ม.ิย.62 9,888 12,888 4,500 20 

8-12 ม.ิย.62 9,888 12,888 4,500 20 

13-17 ม.ิย.62 9,888 12,888 4,500 20 

20-24 ม.ิย.62 10,888 13,888 4,500 20 

27 ม.ิย.-1 ส.ค.62 10,888 13,888 4,500 20 

29 ส.ค.-2 ก.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 

31 ส.ค.-4 ก.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 

5-9 ก.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 

7-11 ก.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 

12-16 ก.ย.62 10,888 13,888 4,500 20 

14-18 ก.ย.62 10,888 13,888 4,500 20 

19-23 ก.ย.62 10,888 13,888 4,500 20 

21-25 ก.ย.62 11,888 14,888 4,500 20 

3-7 ต.ค.62 12,888 15,888 4,500 20 

5-9 ต.ค.62 16,888 19,888 4,500 20 

10-14 ต.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 

12-16 ต.ค.62 12,888 15,888 4,500 20 

17-21 ต.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 

19-23 ต.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 



     

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-ฉางซา                                 

15.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประตู 3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอน

จากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเอง

ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD540 

*คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.25 น. ถงึ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตัง้อยู่ในเขตลุ่มแม่น ้าเซยีง(Xiang) จงึท า

ใหท้ีน่ี่มคีวามอดุมสมบูรณท์ัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม ทีส่ าคญัยังเป็นบา้นเกดิของ เหมา เจ๋อตุง อดตี

ผูน้ าของจีนอีกดว้ย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่

โรงแรมทีพ่ัก 

เขา้สูท่ ีพ่กั HUA TIAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง: ฉางซา-จางเจยีเจีย้-ภูเขาเทยีนเหมนิซานถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลือ่น+

รถอทุยาน)-ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์นุขัจิง้จอกขาว 
                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                               

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่จางเจยีเจ ีย้ (ใชร้ะยะเวาในการเดนิทางประมาณ 5ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่ไดร้ับการ

ขึน้ทะเบยีนจากยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถงึ จางเจยีเจ ีย้ น าท่าน แวะรา้นชา เพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์กีย่วกบัใบชา จากนัน้น า 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

ท่านเดนิทางสู่ ภูเขาเทยีนเหมนิซาน อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 

1,518.6 เมตร น าท่านน ัง่กระเชา้+บนัไดเลือ่น ขึน้สู่ เขาเทียน
เหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 
นาที) ชมความมหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่

ของการท่องเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์
ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับ
รอ้ยยอดสูงเสยีดฟ้า งามแปลกตา น าท่านเดนิพสิูจน์วัดใจ ความ

หวาดเสียวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มีความ
ยาวประมาณ 60 เมตร  สูงกว่า
ระดับน ้ าทะเล 1.4  กิโลเมตร 

จากน ัน้น าท่านชมความงามของ ถ า้เทยีนเหมนิซาน หรอื ถ า้ประตู
สวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภูเขาทีส่วยทีสุ่ดของประเทศจนี  สาเหตุที่เรียกว่า
เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า

ประตน้ีูมคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อ
ท่านมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์่านจะไดล้งบันได 999 ขัน้ ถ่ายรูปชมความงามซึง่
เคยมีชาวรัสเซยีไดข้ับเครื่องบนิเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้

เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ  จากชาวต่างชาตอิีกแห่งหนึ่  ง สมควรแก่เวลาน า
ท่าน  ลงจากเขา เปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ ผ่านชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 99 

โคง้ 

*หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้ าขึน้-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารุง ท างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
พาน่ังรถอทุยาน+บันไดเลือ่นขึน้ไปบนถ ้าเทียนเหมนิซาน หากรถ+บันไดลือ่นของอุทยานไม่สามารถขึน้
ไปทีถ่ ้าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศและความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วเป็นหลกั โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยที่ไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้*  
OPTION: โชวส์ุนขัจ ิง้จอกขาว (ราคา 380 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั TIAN ZI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม: สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร      

                                                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                          

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจ ีย้ สะพานแกว้ขา้มเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนอืแกรนแคนยอน 
สงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอืเป็นการท าลายสถติสิะพานแกว้ที่

ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดมิ อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมรกิา หรือ The Grand Canyon 
skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต น าท่านเดนิวัดใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กับววิทิวทัศน์ที่
สวยงามเกนิกว่าค าบรรยายใดๆ ใหท้่านเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหตุ: หากสะพานแกว้ปิดไม่

สามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจนี ชาวจีนมี

ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครองท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรือง สง่เสรมิให ้

เกดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายุยืนยาวใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเยา้ 

ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหล่งสนิคา้พื้นเมือง อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากตาม

อธัยาศยั น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวด

ผ่อนคลายที ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึ

ปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ 

OPTION: เทีย่วชม เขาอวตาร (เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื 

เขาจกัรพรรดิ)์  เขาเทยีนจือ่ซาน หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัใน

นามหุบเขาอวตาร น าท่านขึน้ลงเขาเทยีนจือ่ซาน โดย 

ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารทีม่ ีความสูง

ทีสุ่ด และเร็วทีสุ่ดในโลกเมือ่ลฟิทข์ ึน้ถงึยอดเขาแลว้ทา่น

จะไดช้มความงามของทวิทศันท์ ีสุ่ดแสนประทบัใจ ทา่นจะ

ไดต้ ื่นตาตืน่ใจกบัยอดเขาสูงชนั และป่าหนิหินยกัษ์ใน



     

รปูลกัษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแหง่นีย้งัเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดงัหลายต่อหลาย

เร ือ่งโดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชือ่ดงัทีค่นไทยเรารูจ้กักนัก็คอื คอื ภาพยนตรเ์ร ือ่งอวตาร

(AVATAR) น ัน่เอง (ราคาบตัรเขา้ชมหุบเขาอวตาร รวมบตัรขึน้-ลงลฟิทแ์กว้ 680 หยวน/ทา่น 

สามารถตดิตอ่ไดท้ ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั TONG DA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่ ี:่ พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรงุเทพฯ 
                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                          

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮ

วา่เยีย่น” ภายในพพิิธภัณฑไ์ดจ้ัดแสดงผลงานที่มีคุณค่า

ทางศลิปะของศลิปินแห่งชาตนิามวา่ ลีจ่วนิเซงิ ซึง่ผลงานข 
องเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนดว้ยมือที่ใชห้ินทราย และสี

ธรรมชาตทิีส่กดัจากเปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวตัถุดบิในการเขยีน 

ซึ่งภาพเขียนเหล่าน้ีนอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมี

เอกลกัษณเ์ฉพาะยังเป็นภาพเขยีนทีส่วยงามคมชัดและมีมติ ิ

สมจรงิอกีดว้ย เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่

นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ    

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลับสู่ ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชั๋วโมง) ถงึฉางซา น าท่านเดนิทางสู ่

ถนนคนเดนิไทผ่งิ (Taiping Street) ถนนคนเดนิ ยาวประมาณ 500 เมตร ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นที่ขาย

สนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมอืงจนีทีน่่าซือ้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 
23.45 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD541 

วนัทีห่า้: กรงุเทพฯ 

01.51 น. ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

****************************   

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิช่น บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึเรียนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่ระบุไว ้
ในรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่

จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ มีการยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป*ไมร่วมคา่วซี่า *) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ท่าน* โดยทา่นถา่ยรูป หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการ

จอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เล่มจรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลูกคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบ 

กรณีทีท่่านลมืน าหนังสอืเดนิทางมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 



     

 

 

 

 

 

 

 
 

 (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว *ไมร่วมคา่วซี่า* ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง )  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเท่านัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหตุ : การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ท่าน น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย 

(ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

 (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ



     

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต ,ิ การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนต่อวนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 

 
 
 


