
 

FD511 ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจ ีย้ 5วนั 3คนื  

 

FD511: ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจีย้ 5วนั 3คนื 

จางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลก ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ”ถ า้ประตสูวรรค”์ แกรนดแ์คน
ยอน สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน ชอ้ปป้ิง

ถนนคนเดนิไทผ่งิ 

เมนพูเิศษ: สกุีเ้ห็ด +ป้ิงยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารถูเ่จยี 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

โดยสายการบนิ Thai Air Asia 



คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-ฉางซา 

2  ฉางซา-จางเจยีเจีย้-ภเูขาเทยีนเหมนิซานถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถ
อุทยาน)-ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์นุขัจิง้จอกขาว 

3  สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 

4  พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

07 - 11 Mar 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

14 - 18 Mar 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

21 - 25 Mar 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

23 - 27 Mar 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

28 Mar - 01 Apr 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

30 Mar - 03 Apr 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

06 - 10 Apr 2019  12,888  15,888 15,888 0 4,500 

18 - 22 Apr 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

20 - 24 Apr 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

25 - 29 Apr 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

27 Apr - 01 May 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

04 - 08 May 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 



09 - 13 May 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

11 - 15 May 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

16 - 20 May 2019  12,888  15,888 15,888 0 4,500 

18 - 22 May 2019  13,888  16,888 16,888 0 4,500 

30 May - 03 Jun 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

01 - 05 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

06 - 10 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

08 - 12 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

13 - 17 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

20 - 24 Jun 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

27 Jun - 01 Jul 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

31 Aug - 04 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

05 - 09 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

07 - 11 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 0 4,500 

12 - 16 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

14 - 18 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

19 - 23 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 0 4,500 

21 - 25 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

03 - 07 Oct 2019  12,888  15,888 15,888 0 4,500 



05 - 09 Oct 2019  16,888  19,888 19,888 0 4,500 

10 - 14 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

12 - 16 Oct 2019  12,888  15,888 15,888 0 4,500 

17 - 21 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

19 - 23 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 0 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-ฉางซา 

15.30  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 
เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนํา
ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัว
ทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ  

18.10  บนิลัดฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD540 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.25  ถงึ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน (Hunan Province) ตัง้อยูใ่นเขตลุม่
แมน้ํ่าเซยีง(Xiang) จงึทําใหท้ีน่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม ที่
สําคัญยังเป็นบา้นเกดิของ เหมา เจอ๋ตงุ อดตีผูนํ้าของจนีอกีดว้ย หลังผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั 

เขา้สูท่ ีพ่กั HUA TIAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที ่2 ฉางซา-จางเจยีเจีย้-ภเูขาเทยีนเหมนิซานถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัได
เลือ่น+รถอุทยาน)-ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์นุขัจิง้จอกขาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ (ใชร้ะยะเวาในการเดนิทางประมาณ 5ชัว่โมง) เมอืง
มรดกโลกทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.
1992 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถงึ จางเจยีเจีย้ น าทา่น แวะรา้นชา เพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์กีย่วกับ
ใบชา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน อยูส่งูจากระดับน้ําทะเล 
1,518.6 เมตร นําทา่นน่ังกระเชา้+บันไดเลือ่น ขึน้สูเ่ขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวาม
ยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า 
สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์



ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า 
งามแปลกตา นําทา่นเดนิพสิจูนว์ดัใจ ความหวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้
รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 1.4 กโิลเมตร จากนัน้นํา
ทา่นชมความงามของถ า้เทยีนเหมนิซาน หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภเูขาที่
สวยทีส่ดุของประเทศจนี สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ภเูขาเกดิระเบดิขึน้
เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ้ําประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร 
ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ้ําประตสูวรรคท์า่นจะไดล้งบันได 999 ขัน้ ถา่ยรปูชม
ความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้
เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจ จากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลานําทา่นลงจากเขา 
เปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ ผา่นชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 99 โคง้ 

*หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้าํขึน้-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบํารงุ ทํางบ
รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิพ์าน่ังรถอทุยาน+บันไดเลือ่นขึน้ไปบนถ้ําเทยีนเหมนิซาน หากรถ+
บันไดลือ่นของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ้ํ่าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืเงนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศและความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วเป็น
หลัก โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

OPTION: โชวส์นุขัจิง้จอกขาว (ราคา 380 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่
หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั TIAN ZI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัที ่3 สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลกเหนอื
แกรนแคนยอน สงูเหนอืพืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอื
เป็นการทําลายสถติสิะพานแกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลกอันเดมิ อยา่งสะพานเหนอืแคน
ยอนของอเมรกิา หรอื The Grand Canyon skywalk ทีส่งูเพยีงแค ่718 ฟตุ นํา
ทา่นเดนิวดัใจกนัดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตลั กับววิทวิทัศนท์ีส่วยงามเกนิกวา่คํา
บรรยายใดๆ ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหต:ุ หากสะพานแกว้ปิดไม่
สามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้** 

แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล้ําเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยก
จนี ชาวจนีมคีวามเช ือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล้ําคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครองทํา



ใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายยุนืยาวใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซ ึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหลง่สนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
ของฝากตามอัธยาศัย นําทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแช่

เทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที ่ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนโบราณฟัง
เรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที่
มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ 

OPTION: เทีย่วชม เขาอวตาร (เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื เขาจกัรพรรดิ)์ เขาเทยีน
จือ่ซาน หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในนามหบุเขาอวตาร น าทา่นขึน้ลงเขาเทยีน
จือ่ซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุ และเร็ว
ทีส่ดุในโลกเมือ่ลฟิทข์ ึน้ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดช้มความงามของทวิทศันท์ีส่ดุ
แสนประทบัใจ ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัยอดเขาสงูชนั และป่าหนิหนิยกัษใ์น
รปูลกัษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแหง่นีย้งัเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่
ดงัหลายตอ่หลายเรือ่งโดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชือ่ดงัทีค่นไทยเรารูจ้กักนัก็
คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร(AVATAR) น ัน่เอง (ราคาบตัรเขา้ชมหบุเขา
อวตาร รวมบตัรขึน้-ลงลฟิทแ์กว้ 680 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กด ์
ทอ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ ีพ่กั TONG DA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” ภายในพพิธิภัณฑ์
ไดจั้ดแสดงผลงานทีม่คีณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามวา่ ลีจ่วนิเซงิ ซึง่
ผลงานข องเขาทกุชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมอืทีใ่ชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิีส่กัดจาก
เปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวตัถดุบิในการเขยีน ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่ทาง
ศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนทีส่วยงามคมชดัและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย 
เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ 
ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลับสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว๋โมง) ถงึฉางซา นํา



ทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิไทผ่งิ (Taiping Street) ถนนคนเดนิ ยาวประมาณ 500 
เมตร ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นทีข่ายสนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมอืงจนีทีน่่าซือ้ อสิระให้
ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 

23.45  บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD541 

01.51+1  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้ง
บรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น
รัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 

บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ

ทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 



หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 



**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรงุเทพฯ(DMK) 
 2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก์  
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น ไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภัยทีบ่รษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย(ตอ้งเดนิทางไปและ
กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่น

ตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

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

เงือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้



หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้



ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


