
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODE FD511: ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจีย้ 5วนั 3คนื 
 

จางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลก ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ”ถ า้ประตสูวรรค”์ 
แกรนดแ์คนยอน สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก  

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

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 
อาย ุ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 ประต ู3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) 

กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบนิ   

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

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.25 น. ถงึ ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) 

ตัง้อยู่ในเขตลุ่มแม่น ้าเซียง(Xiang) จงึท าใหท้ี่นี่มีความอุดม

สมบรูณ์ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ทีส่ าคัยยังเปน นบา้นเกดิ

ของ เหมา เจ๋อตงุ อดตีผูน้ าของจนี

อีกดว้ย หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบรอ้ย

แลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

เขา้สูท่ ีพ่กั HUA TIAN HOTEL 

(4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง: ฉางซา-จาง
เจยีเจีย้-ภเูขาเทยีนเหมนิ

ซานถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถ
อทุยาน)-ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์นุขั
จ ิง้จอกขาว 

                                                                                                  
อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                               

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ (ใชร้ะยะเวาในการเดนิทางประมาณ 5ชัว่โมง) เมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้ับการ

ขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ปน นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถงึ จางเจยีเจีย้ น าทา่น แวะรา้นชา เพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์กีย่วกบัใบชา จากนัน้น า 
ทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,518.6 เมตร น าทา่นน ัง่กระเชา้+บนัได
เลือ่น ขึน้สู่ เขาเทียนเหมนิซาน ซึง่มีความยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) ชมความ
มหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน 
หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยยอดสูงเสยีดฟ้า 
งามแปลกตา น าทา่นเดนิพสิจูนว์ัดใจ ความหวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวาม
ยาวประมาณ 60 เมตร สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 1.4 กโิลเมตร จากน ัน้น าทา่นชมความงามของ ถ า้เทยีน
เหมนิซาน หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภูเขาทีส่วยทีส่ดุของประเทศจนี  สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีน
เหมนิซานเพราะว่าภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเปน นถ ้าประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร 
ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถึงถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดล้งบันได 999 ขัน้ ถ่ายรูป
ชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเลนกลอดผ่านชอ่งภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เปน นสถานทีท่ี่
น่าสนใจ  จากชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึ่  ง สมควรแกเ่วลาน าท่าน  ลงจากเขา เปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ ผ่าน
ชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 99 โคง้ 

*หมายเหตุ:การน่ังกระเช ้ าขึน้-ลงเขาเทียนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซ่อมบ ารุง ท างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิพ์าน่ังรถ
อทุยาน+บันไดเลือ่นขึน้ไปบนถ ้าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บันไดลือ่นของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าเทยีนเหมนิซานได ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศและความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วเปน นหลัก โดยยดึ
ตามประกาศจากทางอทุยานเปน นส าคัย โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*  

OPTION: โชวส์นุขัจ ิ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 าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลกเหนอืแกรนแคนยอน 
สงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอืเปน นการท าลายสถติสิะพานแกว้ที่
ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon 
skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต น าท่านเดนิวัดใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กับววิทวิทัศน์ที่
สวยงามเกนิกว่าค าบรรยายใดๆ ใหท้่านเกนบภาพความประทับใจ **หมายเหตุ: หากสะพานแกว้ปิดไม่
สามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
แวะชมอัยมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันกนคือ หยกจนี ชาวจีนมี

ความเชือ่วา่หยกเปน นอัยมณีล ้าคา่ เปน นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครองท าใหช้วีติเจรยิรุง่เรอืง สง่เสรมิให ้

เกดิความเจรยิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายุยนืยาวใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ 

ซ ึง่เปน นเครือ่งประดับน าโชค 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิซีปู้ เจยี แหล่งสนิคา้พื้นเมือง อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากตาม

อัธยาศัย น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวด

ผ่อนคลายที ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึ

ปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ช ีย่วชาย 

OPTION: เทีย่วชม เขาอวตาร (เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื เขา

จกัรพรรดิ)์  เขาเทยีนจือ่ซาน หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในนาม

หุบเขาอวตาร น าทา่นขึน้ลงเขาเทยีนจือ่ซาน โดย ลฟิทแ์กว้

ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารทีม่คีวามสูงทีสุ่ด และเร็ว

ทีสุ่ดในโลกเมือ่ลฟิทข์ ึน้ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดช้มความ

งามของทวิทศันท์ ีสุ่ดแสนประทบัใจ ทา่นจะไดต้ ืน่ตาตืน่ใจ

กบัยอดเขาสูงชนั และป่าหนิหนิยกัษ์ในรูปลกัษณะต่างๆ

มากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแหง่นีย้งัเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตร์

ชื่อดงัหลายต่อหลายเรือ่งโดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชื่อดงัทีค่นไทยเรารูจ้กักนัก็คอื คอื 

ภาพยนตรเ์ร ือ่งอวตาร(AVATAR) น ัน่เอง (ราคาบตัรเขา้ชมหุบเขาอวตาร รวมบตัรขึน้-ลงลฟิท์

แกว้ 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 าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” ภายในพพิธิภัณฑไ์ดจั้ดแสดงผลงาน

ทีม่คีณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามวา่ ลีจ่วนิเซงิ ซึง่ผลงานข องเขาทกุชิน้เปน นภาพเขยีนดว้ยมอืที่
ใชห้นิทราย และสีธรรมชาตทิี่สกัดจากเปลือกไม ้ใบไมเ้ปน นวัตถุดบิในการเขียน ซึง่ภาพเขียนเหล่านี้

นอกจากจะทรงคุณค่าทางศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะยังเปน นภาพเขยีนทีส่วยงามคมชัดและมมีติสิมจรงิอกี

ดว้ย เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลือกซือ้ผลติภัณฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่นอน 

กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ    

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลับสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

5 ชั๋วโมง) ถงึฉางซา น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิไท่ผงิ 

(Taiping Street) ถนนคนเดนิ ยาวประมาณ 500 เมตร ซึง่



 

 

เตนมไปดว้ยรา้นทีข่ายสนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมอืงจนีทีน่่าซือ้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

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

วนัทีห่า้: กรงุเทพฯ 

01.51 น. ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

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

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเปน นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเปน นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเปน นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เปน นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกนตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกนตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่
จะเปน นผูเ้กนบเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน นหลัก 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเด ินทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊*ไมร่วมคา่วซีา่ *) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ท่าน* โดยท่านถา่ยรูป 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. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตนม   ลูกคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคัยมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบ 

กรณีทีท่า่นลมืน าหนังสอืเดนิทางมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว *ไมร่วมคา่วซีา่* ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง )  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตนม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

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



 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 

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

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

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

2.คา่โรงแรมทีพั่ก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเปน นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเยนนหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสรนจ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรนจรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย 

(ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

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

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกนบ 

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

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

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชนคธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเปน นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครือ่งบนิเปน นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดกนตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกนบคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเปน นส าคัย 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูยหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ปน นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เปน นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเปน นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสยัยาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเปน นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เปน นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 
 
 


