
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD511 ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจ ี�ย 5วนั 3คนื  
 

 

 

FD511: ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจี�ย 5วนั 3คนื 
จางเจยีเจี�ย เมอืงมรดกโลก ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ”ถํ �าประตสูวรรค”์ แกรนดแ์คนยอน 
สะพานกระจกยาวที.สดุในโลก ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน ชอ้ปปิ� งถนนคนเดนิ
ไทผ่งิ 
เมนพูเิศษ: สกุ ี�เห็ด +ปิ� งยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารถูเ่จยี 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
โดยสายการบนิ Thai Air Asia 
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
 

วนัที. รายละเอยีดทอ่งเที.ยว 
1  สนามบนิดอนเมอืง-ฉางซา 

2  ฉางซา-จางเจยีเจี�ย-ภเูขาเทยีนเหมนิซานถํ �าประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลื.อน+รถอทุยาน)-
ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์ุนขัจ ิ�งจอกขาว 

3  สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 

4  พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี.ยว 
20 - 24 Apr 2019  12,888  14,888 14,888 0 4,500 
25 - 29 Apr 2019  12,888  14,888 14,888 0 4,500 

27 Apr - 01 May 2019  12,888  14,888 14,888 0 4,500 
02 - 06 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  พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ั�น3 ประต ู3 เคาเตอร์

เช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั 5นตอนจากเจา้หนา้ที:) 
กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที:สายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ  

18.10  บนิลดัฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที.ยวบนิที. FD540 
*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื.อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครื.องดื.มบน
เครื.อง) 

22.25  ถงึ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน (Hunan Province) ตั 5งอยูใ่นเขตลุม่แมนํ่5าเซยีง
(Xiang) จงึทําใหท้ี:นี:มคีวามอดุมสมบรูณท์ั 5งทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม ที:สาํคญัยังเป็นบา้นเกดิของ 
เหมา เจอ๋ตงุ อดตีผูนํ้าของจนีอกีดว้ย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมที.พกั 
เขา้สูท่ ี.พกั HUA TIAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั     

วนัที. 2 
ฉางซา-จางเจยีเจี�ย-ภเูขาเทยีนเหมนิซานถํ �าประตสูวรรค(์กระเชา้+บนัไดเลื.อน+รถ
อุทยาน)-ระเบยีงกระจก-OPTION: โชวส์ุนขัจ ิ�งจอกขาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจี�ย (ใชร้ะยะเวาในการเดนิทางประมาณ 5ชั:วโมง) เมอืงมรดกโลกที:ไดรั้บ
การขึ5นทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เที:ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ถงึ จางเจยีเจี�ย นําทา่น แวะรา้นชา เพื:อชมิชารสเลศิและเลอืกซื5อผลติภัณฑเ์กี:ยวกบัใบชา จากนั5น
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน อยูส่งูจากระดบันํ5าทะเล 1,518.6 เมตร นําทา่นนั:ง
กระเชา้+บนัไดเลื:อน ขึ�นสูเ่ขาเทยีนเหมนิซาน ซึ:งมคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 
40 นาท)ี ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหมข่องการทอ่งเที:ยว ชมตน้ไม ้
ออกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา 
นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา นําทา่นเดนิพสิจูนว์ัดใจ ความหวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก 
(รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงูกวา่ระดบันํ5าทะเล 1.4 กโิลเมตร จากนั5นนําทา่น
ชมความงามของถํ �าเทยีนเหมนิซาน หรอื ถํ �าประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภเูขาที:สวยที:สดุของ
ประเทศจนี สาเหตทุี:เรยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ภเูขาเกดิระเบดิขึ5นเองโดยธรรมชาตจิน
กลายเป็นถํ5าประตนูี5มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื:อทา่นมาถงึถํ5า
ประตสูวรรคท์า่นจะไดล้งบนัได 999 ขั 5น ถา่ยรปูชมความงามซึ:งเคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครื:องบนิเล็ก
ลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานที:ที:น่าสนใจ จากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึ:ง สมควรแก่
เวลานําทา่นลงจากเขา เปลี.ยนขึ�นรถทอ้งถิ.น ผา่นชมเสน้ทางที:มคีวามคดโคง้ 99 โคง้ *หมายเหต:ุ
การนั:งกระเช ้าํขึ5น-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบํารงุ ทํางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaพานั:ง
รถอทุยาน+บนัไดเลื:อนขึ5นไปบนถํ5าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บนัไดลื:อนของอทุยานไมส่ามารถขึ5นไป
ที:ถํ5าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaไมค่นืเงนิ ทั 5งนี5ข ึ5นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศและความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเที:ยวเป็นหลกั โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยที:ไมแ่จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้* OPTION: โชวส์ุนขัจ ิ�งจอกขาว (ราคา 380 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ี.ไกด์
ทอ้งถิ.นหรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

คํ:า  บรกิารอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูท่ ี.พกั TIAN ZI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที. 3 สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-OPTION:เขาอวตาร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย สะพานแกว้ขา้มเขาที:ยาวที:สดุในโลกเหนือแกรนแคน
ยอน สงูเหนือพื5น 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชื:อมสองหนา้ผาถอืเป็นการทําลายสถติิ
สะพานแกว้ที:ยาวและสงูที:สดุในโลกอนัเดมิ อยา่งสะพานเหนือแคนยอนของอเมรกิา หรอื The 
Grand Canyon skywalk ที:สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ นําทา่นเดนิวดัใจกนัดว้ยทางเดนิทางกระจก
ครสิตลั กบัววิทวิทัศนท์ี:สวยงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ **หมาย
เหต:ุ หากสะพานแกว้ปิดไมส่ามารถเขา้เที:ยวชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaไมค่นืคา่บรกิารโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
แวะชมอญัมณีที:ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ5าเลศิยิ:งกวา่ทองและเพชรนั:นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี
ความเชื:อวา่หยกเป็นอญัมณีลํ5าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี:ไดม้าครอบครองทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง 
สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั:งคั:ง โชคด ีอายยุนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซื5อกําไลหยก แหวนหยก 
หรอื เผา่เยา้ ซึ:งเป็นเครื:องประดบันําโชค 

เที:ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหลง่สนิคา้พื5นเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื5อของฝากตาม
อธัยาศยั นําทา่นผอ่นคลายความเมื:อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และ
นวดผอ่นคลายที: ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื:องราวเกี:ยวกบัการแพทยโ์บราณตั 5งแต่
อดตีถงึปัจจุบนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที:มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย
แพทยผ์ูเ้ชี:ยวชาญ 
OPTION: เที.ยวชม เขาอวตาร (เขาเทยีนจื.อซาน หรอื เขาจกัรพรรดิi) เขาเทยีน
จื.อซาน หรอืที.คนไทยรูจ้กักนัในนามหบุเขาอวตาร นําทา่นขึ�นลงเขาเทยีนจื.อซาน โดย ลฟิท์
แกว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารที.มคีวามสูงที.สุด และเร็วที.สดุในโลกเมื.อลฟิทข์ ึ�นถงึ
ยอดเขาแลว้ทา่นจะไดช้มความงามของทวิทศันท์ ี.สุดแสนประทบัใจ ทา่นจะไดต้ ื.นตาตื.นใจกบั
ยอดเขาสูงชนั และป่าหนิหนิยกัษใ์นรปูลกัษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจื.อซานแหง่นี�ยงัเป็น
ที.ถา่ยทําภาพยนตรช์ื.อดงัหลายตอ่หลายเรื.องโดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชื.อดงัที.คนไทยเรา
รูจ้กักนัก็คอื คอื ภาพยนตรเ์ร ื.องอวตาร(AVATAR) น ั.นเอง (ราคาบตัรเขา้ชมหบุเขาอวตาร 
รวมบตัรขึ�น-ลงลฟิทแ์กว้ 680 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ ี.ไกดท์อ้งถิ.นหรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

คํ:า  บรกิารอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สูท่ ี.พกั TONG DA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วนัที. 4 พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยี.ยน” ภายในพพิธิภัณฑไ์ดจั้ด
แสดงผลงานที:มคีณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามวา่ ลี:จวนิเซงิ ซึ:งผลงานข องเขาทกุชิ5นเป็น
ภาพเขยีนดว้ยมอืที:ใชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิี:สกดัจากเปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวตัถดุบิในการเขยีน 
ซึ:งภาพเขยีนเหลา่นี5นอกจากจะทรงคณุคา่ทางศลิปะมเีอกลกัษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนที:สวยงาม
คมชดัและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซื5อผลติภัณฑท์ี:ผลติมาจากยางพารา 
อาท ิหมอน ผา้หม่ ที:นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

เที:ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางกลบัสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัcวโมง) ถงึฉางซา นําทา่นเดนิทางสู ่
ถนนคนเดนิไทผ่งิ (Taiping Street) ถนนคนเดนิ ยาวประมาณ 500 เมตร ซึ:งเต็มไปดว้ยรา้นที:
ขายสนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมอืงจนีที:น่าซื5อ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

คํ:า  บรกิารอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร    
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 

23.45  บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที.ยวบนิที. FD541 
01.51+1  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

  
หมายเหต ุ

สิ.งที.ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื:องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที:ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที:ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื5นเมอืงใหนั้กทอ่งเที:ยวทั:วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึ:งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา
ทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที:ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื5อ
หรอืไมซ่ื5อขึ5นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซื5อใดๆทั 5งสิ5น 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื5นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที:ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ:ม รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ:นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดที:อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัcวภายในประเทศ (หรอืเครื:องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที:เจา้หนา้ที:กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั 5ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื:องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที:ขายเป็นหลกั 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื5อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื:อเดนิทางมาที:สนามบนิดอน
เมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเที:ยวบนิ 
การยกเลกิเที:ยวบนิ มกีารยบุเที:ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี:ยนแปลง เนื:องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็น
ตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
**ออกเดนิทางข ั�นตํ.า  15ทา่น หากเดนิทางตํ.ากวา่กําหนด มคีวามจําเป็นที.ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ.มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี.ยนราคาเพิ.ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที.เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัcวเครื:องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรงุเทพฯ(DMK) 
2.คา่โรงแรมที:พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีง
สปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ:าตามที:ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที:ตา่งๆ ตามที:ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ5าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจํ้านวน1ใบตอ่ทา่น ไมเ่กนิ 20 กก. ตามที:สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื:อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที:
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั 5งนี5ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที:มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที:เกี:ยวขอ้ง 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ:ม 7% และภาษีหกั ณ ที:จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที:นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื:องดื:มที:สั:งเพิ:ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่วซีา่ทอ่งเที.ยวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท สําหรบัผูท้ ี.ถอืพาสปอรต์ไทย(ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้ม
คณะเทา่น ั�น) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่นํ5าหนักกระเป๋าสมัภาระที:หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ5าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํ5าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที:ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิ.ง 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

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

เง ื.อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที.เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
 
การยกเลกิการจอง   
1. กรณีที:นักทอ่งเที:ยวหรอืเอเจนซี:ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื:อนการเดนิทาง นักทอ่งเที:ยวหรอืเอเจนซี:(ผูม้ี
ชื:อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที:บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ:งเพื:อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที:ชาํระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที:ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที:ชาํระ
แลว้ทั 5งหมด ทั 5งนี5 ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที:ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที:ชาํระแลว้เนื:องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที:ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที:ยว เชน่ การสาํรองที:นั:งตัcวเครื:องบนิ การจองที:พักฯลฯ 
3. ในกรณีที:ลกูคา้ยื:นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี:ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที:วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที:เกดิขึ5นจรงิ 
4. กรณียื:นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึ5นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื:นวซีา่ / คา่มัดจําตัcวเครื:องบนิ หรอืคา่ตัcว
เครื:องบนิ (กรณีออกตัcวเครื:องบนิแลว้)     
5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื:องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที: ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั 5งหมด 
หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 5งหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทฯ และเมื:อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั 5งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื:อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 5งหมด 
 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิiท ี.จะเลื.อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที.มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิaการเก็บคา่นํ5ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ:ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ5นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลี:ยนเที:ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื:องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ:งของผดิกฎหมาย ซึ:งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเที:ยวสามารถสลบัปรับเปลี:ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิสิ:งของสญูหาย อนัเนื:องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที:ยวเอง 
7. รายการนี5เป็นเพยีงขอ้เสนอที:ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 5งหนึ:ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที:พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ:งอาจจะปรับเปลี:ยนตามที:ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื:องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที:เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี: / 
ปลอดบหุรี:ได ้โดยอาจจะขอเปลี:ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี:เขา้พัก ทั 5งนี5ตอ้งขึ5นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ:มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั5น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 5งสิ5นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั5น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื:องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที:ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที:ยว อนัเนื:องมาจากการกระทําที:สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื:น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ
ทั 5งสิ5น 
12. บรกิารนํ5าดื:มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกนัภัย ที:บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที:ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที:ยว เทา่นั5น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื:อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื:อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื5อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั:วไป และควรศกึษาเงื:อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื:อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั 5งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื:อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที:ไดร้ะบไุวท้ั 5งหมด 
 

 

 

 


