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ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจ ีย้ 5วนั 3คนื  

 

ทัวรฉ์างซา-จางเจยีเจีย้ 5วัน 3คนื 
จางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลก ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ”ถ ้าประตสูวรรค”์ แกรนด์
แคนยอน สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน 

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิไทผ่งิ 
เมนพูเิศษ: สกุ ีเ้ห็ด +ป้ิงยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารถูเ่จยี 

พักโรงแรมระดบั 4 ดาว  
โดยสายการบนิ Thai Air Asia 

คา่ทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-ฉางซา 

2  
ฉางซา-จางเจยีเจีย้-ภเูขาเทยีนเหมนิซานถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-
ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์ุนขัจ ิง้จอกขาว 

3  สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 

4  พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรุงเทพฯ 

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

25 - 29 Apr 2019  12,888  14,888 14,888 4,500 

27 Apr - 01 May 2019  12,888  14,888 14,888 4,500 

02 - 06 May 2019  11,888  14,888 14,888 4,500 

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

09 - 13 May 2019  10,888  13,888 13,888 4,500 
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11 - 15 May 2019  10,888  13,888 13,888 4,500 

16 - 20 May 2019  9,888  12,888 12,888 4,500 

18 - 22 May 2019  11,888  14,888 14,888 4,500 

30 May - 03 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 4,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอยีดทัวร ์
วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-ฉางซา 

15.30  พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 เคาเตอร์

เช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ 

กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ

ปลอดภัยของสายการบนิ  

18.10  บนิลดัฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD540 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

22.25  ถงึ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน (Hunan Province) ตัง้อยูใ่นเขตลุม่แมน่ ้าเซยีง

(Xiang) จงึท าใหท้ีน่ีม่คีวามอดุมสมบรูณท์ัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม ทีส่ าคญัยังเป็นบา้นเกดิ

ของ เหมา เจอ๋ตงุ อดตีผูน้ าของจนีอกีดว้ย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ
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เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั 

เขา้สูท่ ีพ่กั HUA TIAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที ่2 
ฉางซา-จางเจยีเจีย้-ภเูขาเทยีนเหมนิซานถ า้ประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถ

อุทยาน)-ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์ุนขัจ ิง้จอกขาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ (ใชร้ะยะเวาในการเดนิทางประมาณ 5ชัว่โมง) เมอืงมรดกโลกที่

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถงึ จางเจยีเจีย้ น าทา่น แวะรา้นชา เพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์กีย่วกบัใบชา 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล 1,518.6 เมตร น าทา่น

น่ังกระเชา้+บนัไดเลือ่น ขึน้สูเ่ขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลา

ประมาณ 40 นาท)ี ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว 

ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของ

ภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา น าทา่นเดนิพสิจูนว์ัดใจ ความหวาดเสยีวของ 

ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 1.4 

กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นชมความงามของถ า้เทยีนเหมนิซาน หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 

4 ภเูขาทีส่วยทีส่ดุของประเทศจนี สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เอง

โดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้าประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 

เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดล้งบนัได 999 ขัน้ ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาว

รัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจ จาก

ชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นลงจากเขา เปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ ผา่นชมเสน้ทาง

ทีม่คีวามคดโคง้ 99 โคง้ 

*หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้ าขึน้-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารงุ ท างบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิพ์าน่ังรถอทุยาน+บนัไดเลือ่นขึน้ไปบนถ ้าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บนัไดลือ่นของ

อทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

สภาพภมูอิากาศและความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วเป็นหลกั โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยาน

เป็นส าคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

OPTION: โชวส์ุนขัจ ิง้จอกขาว (ราคา 380 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอื

หวัหนา้ทวัร)์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั TIAN ZI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
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วนัที ่3 สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลกเหนือแกรนแคน

ยอน สงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอืเป็นการท าลายสถติิ

สะพานแกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลกอนัเดมิ อยา่งสะพานเหนือแคนยอนของอเมรกิา หรอื The 

Grand Canyon skywalk ทีส่งูเพยีงแค ่718 ฟตุ น าทา่นเดนิวดัใจกนัดว้ยทางเดนิทาง

กระจกครสิตลั กบัววิทวิทศันท์ีส่วยงามเกนิกวา่ค าบรรยายใดๆ ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ **

หมายเหต:ุ หากสะพานแกว้ปิดไมส่ามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล า้เลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันกค็อื หยกจนี ชาวจนี

มคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครองท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง 

สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายยุนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวน

หยก หรอื เผา่เยา้ ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหลง่สนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตาม

อธัยาศยั น าทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี 

และนวดผอ่นคลายที ่ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณ

ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรค

โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

OPTION: เทีย่วชม เขาอวตาร (เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื เขาจกัรพรรดิ)์ เขาเทยีน

จือ่ซาน หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในนามหบุเขาอวตาร น าทา่นขึน้ลงเขาเทยีนจือ่ซาน โดย 

ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารทีม่คีวามสูงทีสุ่ด และเร็วทีสุ่ดในโลกเมือ่ลฟิท์

ข ึน้ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดช้มความงามของทวิทศันท์ ีสุ่ดแสนประทบัใจ ทา่นจะไดต้ืน่ตา

ตืน่ใจกบัยอดเขาสูงชนั และป่าหนิหนิยกัษใ์นรปูลกัษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจือ่ซา

นแหง่นีย้งัเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดงัหลายตอ่หลายเรือ่งโดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้

ชือ่ดงัทีค่นไทยเรารูจ้กักนัก็คอื คอื ภาพยนตรเ์ร ือ่งอวตาร(AVATAR) น ัน่เอง (ราคาบตัร

เขา้ชมหบุเขาอวตาร รวมบตัรขึน้-ลงลฟิทแ์กว้ 680 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ ีไ่กด์

ทอ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ ีพ่กั TONG DA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
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วนัที ่4 พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” ภายในพพิธิภัณฑไ์ดจั้ด

แสดงผลงานทีม่คีณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามวา่ ลีจ่วนิเซงิ ซึง่ผลงานข องเขาทกุชิน้

เป็นภาพเขยีนดว้ยมอืทีใ่ชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิีส่กดัจากเปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวัตถดุบิในการ

เขยีน ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่ทางศลิปะมเีอกลกัษณ์เฉพาะยงัเป็นภาพเขยีนที่

สวยงามคมชดัและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจาก

ยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลบัสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว๋โมง) ถงึฉางซา น าทา่นเดนิทาง

สู ่ถนนคนเดนิไทผ่งิ (Taiping Street) ถนนคนเดนิ ยาวประมาณ 500 เมตร ซึง่เต็มไปดว้ยรา้น

ทีข่ายสนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมอืงจนีทีน่่าซือ้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 

23.45  บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD541 

01.51+1  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 
☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี 
ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ 
บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบั

ราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 
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*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่
ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้กบ็เงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจาก

ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิ
ดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของ
เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความ
ปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุ
กรณี 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสาย

การบนิ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรงุเทพฯ(DMK) 
 2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีง
สปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น ไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่
บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย(ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้ม
คณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
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เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษทั 

รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 

และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอื
เชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุน
หนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการ
เดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 



 

-8- 

          

RYRK190141 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่
ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไข
ความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 
 


