
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจยีเจี้ ย 

04.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบิน AIR ASIA พบ

เจา้หนา้เพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

07.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซาหวงหวั ประเทศจนี โดยเท่ียวบินท่ี FD540 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มี

วฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านสามารถ

เลือกสินคา้และของฝากต่างๆ ไดต้ามอัธยาศัย สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือในย่านน้ีมีตั้งแต่สินคา้ราคา

ประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนด์ยอดนิยมต่างๆ หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย ตั้งอยูท่าง

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเช่ือมภาคกลางกบัภาคตะวนัตก

ของประเทศจีนจางเจียเจี้ ย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดของจีนซ่ึงลือช่ือดว้ยทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเท่ียวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึง

นับเป็นออกชิเจนบารธ์รรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ีแลว้ ณ ท่ี

แหง่น้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตรท่ี์มี

เอกลกัษณ์ท าใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอยา่งดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศ

ของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี้ ยไดน้ ามาซ่ึงความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธุพื์ช และสตัวน์านาชนิด 

สภาพภูมิอากาศชุ่มช้ืน แค่ในบริเวณสวนป่าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน ้ามากถึง 800 แห่ง น ้าตก น ้าพุ ธารน ้า 

สระน ้า และทะเลสาบจ านวนมาก มีภูมิทัศน์ท่ีแตกต่างกนัไป มีธารน ้าจินเปียนซี โดยมีความยาวกว่า 10 

กิโลเมตร 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง ล าธารแสม้า้ทอง - รา้นหยก - นัง่กระเชา้ข้ึนเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้

หลา้อนัดบัหน่ึง – เขาอวตาร – ลิฟทแ์กว้ไป๋หลงณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ล าธารแสม้า้ทอง หรือ จินเปียนซี เป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไป

กลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ ย 

โดยล าธารแห่งน้ีจะไปบรรจบรวมกับแม่น ้าหลีของมณฑลหูหนาน เม่ือเขา้สู่เขตของล าธารท่านสามารถ

สมัผัสไดถึ้งความเย็นสบายและร่มร่ืนของตน้ไมแ้ละล าธาร สองขา้งทางมีเทือกเขาท่ีสวยงามและแปลกตา

และแวะชมจุดชมวิวต่างๆนานา เช่น ผาแสม้า้ทอง อรหนัต์เมาเหลา้ ผาเขาช่วยมารดา น ้าลอดส่ีทวาร และ

หน้าผาต่างๆ เหมือนวิวของล าธารมีมนต์สะกดใหท่้านหลงเขา้ไปอยูใ่นเทพนิยายคลายรอ้นและความอ่อน

ลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี จากน้ันน าท่านสู่ รา้นหยก เคร่ืองประดับท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ตามความเช่ือของคน

จีนซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกับการใส่เคร่ืองประดับจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" 

ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหมี้ความเจริญกา้วหน้า และความเจริญรุ่งเรือง  อีกทั้ง

ยงัช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ้ นไดท้ั้งรา่งกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลงัใหร้า่งกายแข็งแรง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูอาหารไทย 

น าทุกท่านนัง่กระเชา้ขึ้ นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจกัรพรรด์ิ" ซ่ึงการนัง่กระเชา้ขึ้ นสู่ยอดเขาน้ันใช้

ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนั่งได้  8 ท่าน โดยระหว่างท่ีนั่งกระเชา้น้ันท่าน

สามารถชมทิวทศัน์ท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง ท่านจะไดพ้บกบัแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปกคลุม

ไปดว้ยพืชนานาชนิด  เม่ือกระเชา้ขึ้ นถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้มความงามของทิวทัศน์ท่ีสุดแสนประทับใจ 

ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั ล าหว้ยลึก และป่าหินหินยกัษ์ในรูปลกัษณะต่างๆมากมาย เขาเทียน

จื่อซานแหง่น้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ช่ือดงัท่ีคนไทย

เรารูจ้กักันก็คือ คือ ภาพยนตรเ์ร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง  จากน้ันน าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึง

เป็นจุดหน่ึงท่ีผูม้าเยือนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึง

เป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจีน ท่ีรบชนะกองทัพญ่ีปุ่นผูรุ้กราน และกองทัพของเจียง

ไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้อง

สวนแห่งน้ียงัเป็นจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กนั เขาจกัรพรรดิ เขา

สวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ 



จากน้ันน าท่านชม สะพานเทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว หรือท่ีบางคนเรียกว่าสะพานหน่ึงในใตห้ลา้ บา้งก็เรียกว่า

สะพานใตฟ้้าอนัดบั1 มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงถือเป็ดจุดท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเป็นท่ี

ถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ือง ซ่ึงบนสะพานจะมีลูกกุญแจคลอ้งอยูเ่ต็มไปหมด เหมือนเป็นความเช่ือของคน

หนุ่มคนสาวท่ีเอากุญแจไปคลอ้งไวท่ี้สูงๆ จะไดไ้ม่มีใครสามารถพรากคู่รกัใหจ้ากกนัได ้บางคนก็ท้ิงสู่หุบเหว

เบ้ืองล่าง ก็ใหค้วามหมายเดียวกนัวา่เราจะไม่พรากจากกนัตราบชัว่นิรนัดร ์ หลงัจากน้ันน าท่านลงจากเขา

เทียนจื่อซาน โดยลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แหง่แรกของเอเชียท่ีมีความสูง 326 เมตร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 

2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบันทึกลงใน 

Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์ภายนอกอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก  (หมายเหตุ : 

ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท ์และ กระเชา้ อยา่งละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถ่ืนจะแจง้ใหท้ราบ 

ในกรณีที่กระเชา้หรือลิฟทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงโดยที่ไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้)   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม รา้นบวัหิมะ – รา้นใบชา - พิพิธภณัฑภ์าพวาดทราย – สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุดโลก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านแวะชม รา้นยาบวัหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น  จากน้ันน าทุกท่านสู่ รา้นใบชา 

สวรรคข์องคนรกัชา ใหท่้านไดช้าชิมท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักก่ิง ชาผู๋เอ๋อรจ์ากหยุน

หนาน และชาอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ท่ีรวบรวมจากแหล่งผลิตท่ีขึ้ นช่ือ ใหท่้านได้ชม

กระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิ้มรสชาติของชาชนิดต่างๆ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ ยน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ด

ทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรงัสรรค์ขึ้ นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยก

ยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจีย

เจี้ ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจีย

เจี้ ย น าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพานแกว้จางเจียเจี้ ย เหนือแคนยอน ท่ีมีความสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต 

และมีความยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบช่ือดงัจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้

แห่งน้ีท าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมสองหน้าผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอย่างบันจี๊ จั้ม 

และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย (หมายเหตุ : หากสะพานแกว้ยงัไม่ผ่านการตรวจความ

ปลอดภยั หรือไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ินใหท้่าน 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้**)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี รา้นผา้ไหม - รา้นผลิตภณัฑย์างพารา  - ถ ้าประตูสวรรค(์รวมกระเชา้ข้ืน) – ระเบียงแกว้ -  เมือง

โบราณฟ่งหวง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื่องนอนเพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ 

จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจาก

โรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูสุก้ีเห็ด 

 จากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งน้ีจดัวา่เป็นกระเชา้ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก 

ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ไดป้ระมาณ 8 ท่าน และ



กระเชา้แห่งน้ีจดัไดว้่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความทันสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงาม

ของภูเขานับรอ้ยลูก สลับซับซอ้นกันดูสวยงามแปลกตา จากน้ันน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกบั 

ระเบียงแกว้ ซ่ึงเป็นสะพานกระจก ซ่ึงมีระยะทางอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้ง

ของระเบียงแกว้วดัจากขอบหน้าผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียว

ท่ีอยากมาสมัผัสทิวทัศน์อนังดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดินบน

ระเบียงแกว้ เพ่ือรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเสน้ทางท่ี 99 โคง้สู่

ถ ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกวา่ ถ ้าประตูสวรรค ์ประวติัของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิมบนัทึกไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 

จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ท่ีสูงนับพันเมตรเกิดถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถ ้าขนาด

มหึมาคลา้ยช่องประตูยกัษ์ ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่

น้ันมา ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตู

สวรรคท่์านจะไดข้ึ้ นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ภูเขาประตูสวรรค ์สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน  

(**หมายเหตุ : อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่

ลูกคา้ที่จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทาง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหน่ึง //และในส่วนการนัง่รถของอุทยาน ข้ึนไปบน

ถ ้าประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั

โปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว ขอ

สงวนสิทธ์ิยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยท่ีไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** ) จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองท่ีขึ้ นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู ่ทางทิศตะวนัตก

ของมณฑลหหูนาน  ตั้งอยูริ่มแม่น ้าถวั ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขาท่ีเด่นตระหง่านมียอด

เขาติดต่อกนัเป็นแนว 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันท าทุกท่านเดินเท่ียวชมแสงสียามค า่คืนของ เมืองโบราณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส ์เป็นเมืองโบราณท่ี

สรา้งในราชวงศ์ถัง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อขึ้ นดว้ยหิน จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซ่ึงสรา้งขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง 

นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและ

ชิงหลายรอ้ยแหง่ 

พกัท่ี FENGTING INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถ่ิน หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ล่องเรือแม่น ้าน ้าถวัเจยีง – บา้นเกิดของเส่ินฉงเหวิน – สะพานสายรุง้ - ฉางซา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือตามล าน ้าถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น ้าถัว่เจียง ถือวา่เป็นไฮไลทใ์น

การเท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝั่งแม่น ้า สะพานโบราณ เจดียว์ัน่หมิง หอตัว๋

ชุ่ย ฯลฯ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีมีลักษณะการก่อสรา้งแบบจีนโบราณสรา้งในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง 

ระหว่างทางจะมีชาวบา้นซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของท่ีน่ี เรียกวา่ชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอยรอ้ง

เพลงตอ้นรบันักท่องเท่ียวและไกด์ก็จะเชิญชวนใหนั้กท่องเท่ียวรอ้งเพลงตอบกลบัไป ซ่ึงไม่วา่เราจะรอ้งเป็น

เพลงไทยหรือจีนออกมาเคา้ก็จะรอ้งเพลงตอบกลบัมาเพ่ิมสีสนัระหวา่งการล่องเรือใหส้นุกสนาน (หากไม่

สามารถล่องเรือได ้จะเปล่ียนโปรแกรมเป็น น าท่านชมบา้นตระกูลหยาง และชมพิพิธภัณฑเ์มือง

โบราณเฟ่ิงหวงแทน) น าท่านชม บา้นเกิดของเส่ินฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวติัศาสตร์และ

นักการศึกษาอนัลือช่ือของจีน บา้นเกิดของเส่ินฉงเหวินเป็นบา้นท่ีปลูกลอ้มรอบลานบา้นทั้งส่ีดา้น  ก่อดว้ย

อิฐทนไฟท่ีมีสญัลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน   จากน้ันน าท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุม

เหมือนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึง

สะพานน้ันท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพ้ืนสูงเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ี

นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

 

 



เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฉางชา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 12 ,500 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มี

วฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี HUAFENG HUATIAN HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีหก สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางใหท้่านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชมวิวกบั

ธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

12.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD541 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

** หมายเหต ุโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม ** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
เด็กอายุไม่เกิน18ปี พกัเด่ียวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋ 

01 – 06 พฤศจกิายน 2561 17,999 20,999 4,500 9,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 2561 17,999 20,999 4,500 9,900 

15 – 20 พฤศจกิายน 2561 17,999 20,999 4,500 9,900 

22 – 27 พฤศจกิายน 2561 17,999 20,999 4,500 9,900 

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 17,999 20,999 4,500 9,900 

01 – 06 ธนัวาคม 2561 19,999 22,999 5,000 10,900 

05 – 10 ธนัวาคม 2561 21,999 24,999 5,000 10,900 

06 – 11 ธนัวาคม 2561 19,999 22,999 5,000 10,900 

13 – 18 ธนัวาคม 2561 17,999 20,999 4,500 9,900 

20 – 25 ธนัวาคม 2561 17,999 20,999 4,500 9,900 

26 – 31 ธนัวาคม 2561 19,999 22,999 5,000 10,900 



28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62 27,999 30,999 6,500 12,900 

30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62 25,999 28,999 6,500 12,900 

31 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62 25,999 28,999 6,500 12,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้น

รฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยผา้ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคา

ทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่

ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / 

ท่าน / รา้น 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือได้ 

แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่ากรุป๊ประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !! 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสีย

ค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

 



เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

ช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง ภายใน 2วัน หลังจากการจอง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
       ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
       เลขทีบ่ัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท่ี้เดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ ภำยใน 3วนันบัจำกวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• นกัท่องเท่ียวตอ้งช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 25 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว ไม่ช ำระเงิน 
หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่วำ่กรณีใดๆใหถื้อวำ่นกัท่องเท่ียว
สละสิทธิกำรเดินทำงในทวัร์นั้นๆ 

• หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจำ้หน้ำท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

• กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึง
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็น

วนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 



เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวซี่า  และอยา่งน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษา

ส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

 4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จ ากดัจ านวน  

 4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคน

ละ 2 กอ้น 

 4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 


