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

แกรนดแ์คนยอน สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก  

ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิไทผ่งิ  
เมนูพเิศษ: สุกีเ้ห็ด +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 
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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 ุ2ุ0 

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 
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วนัแรก:            สนามบินดอนเมือง-ฉางซา                                 

15.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้3 ประตู 3 

เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน  Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมขอ้แนะน าข ัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ท่ี) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบิน

ดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน   

18.10 น. บินลดัฟ้าสู่ ฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia 

เท่ียวบินท่ี FD540 

*คา่ทวัร์ไมร่วมคา่อาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.25 น. ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตัง้อยูใ่นเขตลุม่แมน่ ้าเซียง(Xiang) จึงท าให ้

ท่ีน่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท ัง้ทางธรรมชาติและวฒันธรรม ท่ีส าคญัยงัเป็นบา้นเกิดของ เหมา เจอ๋ตุง อดีต

ผูน้ าของจีนอีกดว้ย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

โรงแรมท่ีพกั 

เขา้สู่ท่ีพกั HUA TIAN HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั    

วนัท่ีสอง: ฉางซา-จางเจียเจ้ีย-ภูเขาเทียนเหมินซานถ ้าประตูสวรรค(์กระเชา้+บนัไดเล่ือน+รถอุทยาน)-
ระเบียงกระจก-OPTION: โชวสุ์นขัจ้ิงจอกขาว 

                  อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น                                                                                                                                                                                                               

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ จางเจียเจ้ีย  (ใชร้ะยะเวาในการเดินทาง

ประมาณ 5ช ั่วโมง) เมืองมรดกโลกท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจาก

ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึง จางเจียเจ้ีย น าทา่น แวะรา้นชา เพ่ือชิมชารสเลิศและเลือก

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 
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ซ้ือผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัใบชา จากนั้นน า 
ทา่นเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,518.6 เมตร น าทา่นนัง่กระเชา้+
บนัไดเล่ือน ขึ้นสู ่เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) ชม
ความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผสัความแปลกใหม่ของการทอ่งเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน 
หลากหลายพนัธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ทา่นจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยยอดสูงเสียดฟ้า 
งามแปลกตา น าทา่นเดินพิสูจน์วดัใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุม้รองเทา้) มี
ความยาวประมาณ 60 เมตร สูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 1.4 กิโลเมตร จากนัน้น าท่านชมความงามของ ถ ้า
เทียนเหมินซาน หรือ ถ ้าประตูสวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภูเขาท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจีน  สาเหตุท่ี
เรียกวา่เทียนเหมินซานเพราะวา่ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ประตูน้ีมีความสูง 
131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือทา่นมาถึงถ า้ประตูสวรรคท์า่นจะไดล้งบนัได 
999 ข ัน้ ถา่ยรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียไดข้บัเคร่ืองบินเล็กลอดผา่นชอ่งภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้
เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจ  จากชาวตา่งชาติอีกแหง่หน่ึ  ง สมควรแกเ่วลาน าทา่น  ลงจากเขา เปล่ียนข้ึนรถ
ทอ้งถ่ิน ผา่นชมเสน้ทางท่ีมีความคดโคง้ 99 โคง้ 
*หมายเหตุ:การนั่งกระเช ้าํขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารุง ท างบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
พานั่งรถอุทยาน+บนัไดเล่ือนขึ้นไปบนถ า้เทียนเหมินซาน หากรถ+บนัไดล่ือนของอุทยานไมส่ามารถขึ้น
ไปท่ีถ า้เทียนเหมินซานได ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศและความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวเป็นหลกั โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยท่ีไมแ่จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้*  
OPTION: โชวสุ์นัขจ้ิงจอกขาว (ราคา 380 หยวน/ท่าน ติดต่อไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหน้า

ทวัร)์ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สู่ท่ีพกั TIAN ZI HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั   

วนัท่ีสาม: สะพานแกว้จางเจียเจ้ีย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-OPTION:เขาอวตาร      
                      อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                          

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ สะพานแกว้จางเจียเจ้ีย สะพานแกว้ขา้มเขา
ท่ียาวท่ีสุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต 
และความยาว กว่า 400 เมตร เช่ือมสองหน้าผาถือเป็นการ
ท าลายสถิติสะพานแกว้ท่ียาวและสูงท่ีสุดในโลกอนัเดิม อย่าง
สะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon 
skywalk ท่ีสูงเพียงแค่ 718 ฟุต น าท่านเดินวดัใจกนัดว้ยทาง
เดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกวา่ค าบรรยาย
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ใดๆ ใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจ **หมายเหตุ: หากสะพานแกว้ปิดไม่สามารถเขา้เท่ียวชมไดท้าง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
แวะชมอญัมณีท่ีประเทศจีนยกยอ่งวา่มีคา่อยา่งล ้าเลิศย่ิงกวา่ทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมี

ความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสิริมงคลแก ่ผูท่ี้ไดม้าครอบครองท าใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง สง่เสริมให้

เกิดความเจริญกา้วหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายยืุนยาวใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผา่เยา้ ซ่ึง

เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย แหล่งสินคา้พ้ืนเมือง อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของฝากตาม

อธัยาศยั น าทา่นผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวด

ผอ่นคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดีตถึง

ปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญ 

OPTION: เท่ียวชม เขาอวตาร (เขาเทียนจ่ือซาน หรือ เขาจกัรพรรด์ิ)  เขาเทียนจ่ือซาน หรือ

ท่ีคนไทยรูจ้กักนัในนามหุบเขาอวตาร น าท่านข้ึนลงเขาเทียนจ่ือซาน โดย ลิฟทแ์กว้ไป่หลง 

ลิฟทแ์กว้ภายนอกอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลกเม่ือลิฟทข้ึ์นถึงยอดเขาแลว้ท่าน

จะไดช้มความงามของทิวทศันท่ี์สุดแสนประทบัใจ ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั และ

ป่าหินหินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจ่ือซานแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์

ช่ือดังหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ช่ือดังท่ีคนไทยเรารูจ้ ักกนัก็คือ คือ 

ภาพยนตรเ์ร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง (ราคาบตัรเขา้ชมหุบเขาอวตาร รวมบตัรข้ึน-ลงลิฟท์

แกว้ 680 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร)์ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สู่ท่ีพกั TONG DA HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั    

วนัท่ีส่ี: พิพิธภณัฑภ์าพหินทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินไท่ผิง-สนามบินฉางซา- 
                   กรุงเทพ        อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑภ์าพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเย่ียน” ภายในพิพิธภณัฑไ์ดจ้ดัแสดงผลงานท่ี

มีคุณคา่ทางศิลปะของศิลปินแหง่ชาตินามวา่ ล่ีจวินเซิง ซ่ึงผลงานข องเขาทุกช้ินเป็นภาพเขียนดว้ยมือท่ีใช ้

หินทราย และสีธรรมชาติท่ีสกดัจากเปลือกไม ้ใบไมเ้ป็นวตัถุดิบในการเขียน ซ่ึงภาพเขียนเหลา่น้ีนอกจาก

จะทรงคุณคา่ทางศิลปะมีเอกลกัษณ์เฉพาะยงัเป็นภาพเขียนท่ีสวยงามคมชดัและมีมิติสมจริงอีกดว้ย  
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เดินทางสู ่รา้นยางพารา เลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ี์ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา้หม่ ท่ีนอน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ    

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางกลบัสู่ ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว๋โมง) ถึงฉางซา น าทา่นเดินทางสู ่

ถนนคนเดินไท่ผิง (Taiping Street) ถนนคนเดิน ยาวประมาณ 500 เมตร ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นท่ีขาย

สินคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมืองจีนท่ีน่าซ้ือ อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินฉางซา 
23.45 น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เท่ียวบินท่ี FD541 

วนัท่ีหา้: กรุงเทพฯ 

01.51 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

 

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

ส่ิงท่ีลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบก่อนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษท่ีไดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแหง่เมืองจีน ทุกเมือง 
ก าหนดใหมี้การ ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหน้ักทอ่งเท่ียวท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรัฐบาล อาทิเชน่ บวัหิมะ , หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผีชิว ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บั
นักทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้นอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัซ้ือใดๆท ัง้ส้ิน  
*** หากลูกคา้ทา่นใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมืองหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้น
รายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพ่ิม รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถ่ินจะ
เป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ทา่นใดท่ีอยูต่า่งจงัหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน , หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจองทวัร์ทุกครั้ง กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณีท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทาง
มาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน 
(ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัเดินทาง 
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เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีท าวีซ่าแบบกรุป๊*ไม่รวมค่าวีซ่า *) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั ตอ้งมีหนา้

วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก มิฉะนั้นบริษทัจะไมร่ับผิดชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมือง

ปฏิเสธการเดินทางของทา่น* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าท่ีมีรูปท่าน) แบบเต็มหน้า

รายละเอียดครบถว้น ชดัเจน ไม่ด า ไม่เบลอ หา้มขีดเขียดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail 

เม่ือท่านตกลงท าการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไมมี่การ ช ารุดใดๆ ท ัง้ส้ิน ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจ

คนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เล่มจริง ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลูกคา้ถือไปท่ี

สนามบินเอง ณ วนัเดินทาง   (หนงัสือเดินทางตอ้งเป็นเล่มท่ีส่งช่ือใหเ้ราท าวีซ่าเท่านั้น!!  

ตวัอย่างหนา้พาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวนัเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบ 

กรณีท่ีทา่นลืมน าหนังสือเดินทางมา หรือ น าหนังสือเดินทางมาผิดเลม่ 
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 (กรณีท าวีซ่าแบบเด่ียว *ไม่รวมค่าวีซ่า* ลูกคา้ตอ้งด าเนินการย่ืนดว้ยตนเอง )  

1.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั มิฉะนั้นบริษทัจะไม่

รับผิดชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น    

2.หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์าก 

คอมพิวเตอร์  (รูปใหมถ่า่ยไมเ่กิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิู เทา่นั้น ) 

4.ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล(ถา้มี) ของผูเ้ดินทาง   

หมายเหตุ : การขอวีซา่จีนใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  

 

กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีตอ้งใช ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบริษทั  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
 

**ออกเดินทางขัน้ต า่  15 ท่าน หากเดินทางต า่กว่าก าหนด มีความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดือน ปีเกิด ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัท่ีเดินทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราค่าบริการรวม  

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรุงเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมท่ีพกั (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดียวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตียงสปริง) 

3.คา่อาหารทวัร์ (เชา้ กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคุเทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 
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6.คา่ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษัทท า

ไว(้ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี 

ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทีวีชอ่งพิเศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

4.ค่าวีซ่าท่องเท่ียวจีนแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท่ี้ถือพาสปอรต์ไทย 

(ตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

5.คา่ท าหนังสือเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกินทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

7.(7.1)ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน  

 (7.2)ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์400 บาท ต่อทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน (เด็กตอ้งเสียค่าทิปเท่าผูใ้หญ่)  

 

เง่ือนไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั

ล่วงหนา้ (การไมช่  าระเงินคา่มดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิก

การจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋

เทา่นั้น เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน

การเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดท ัง้ส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัท 

ฯ และเม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทอ่งเท่ียวสามารถสลบัปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้เขา้พกั ท ัง้น้ีตอ้งขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของแตล่ะ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

และอาจมีคา่บริการเพ่ิมเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน 

12. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเท่ียว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเท่ียว เทา่นั้น ไมไ่ดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรม

ของบริษทัฯได ้และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซ้ือประกนั
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สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษัท ประกนัท ัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

14. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 
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