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วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู ่– จางเจียเจี้ย 

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR ASIA 

พบเจ้าหน้าเพื่อด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

07.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซาหวงหัว ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี FD540 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ท้ังยังเป็นเมืองหลักของมณฑล
หูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจอีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปป้ิงหลัก
ของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและ
ของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย สินค้าท่ีท่านสามารถเลือกซื้อ
ในย่านนี้มีตั้งแต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้าแบรนด์
ยอดนิยมต่างๆ 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาค
ตะวันตกของประเทศจีนจางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วย
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเท่ียวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นท่ี
ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนบาร์ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของ
โลกนอกจากนี้แล้ว ณ ท่ีแห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และ
ชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีเอกลักษณ์ท าให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์
เป็นอย่างดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี้ยได้น ามาซึ่ง
ความอุดม สมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืช และสัตว์นานาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้น แค่ในบริเวณสวนป่า
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จางเจียเจี้ย ก็มีแหล่งน้ ามากถึง 800 แห่ง น้ าตก น้ าพุ ธารน้ า สระน้ า และทะเลสาบจ านวนมาก มี
ภูมิทัศน์ท่ีแตกต่างกันไป มีธารน้ าจินเปียนซ ีโดยมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สอง ล่าธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นัง่กระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง 

                  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ล่าธารแส้ม้าทอง หรือ จินเปียนซี เป็นล าธารท่ี
ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขา
วงกตระยะทางประมาณ  7.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันออกของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย โดยล าธารแห่งนี้
จะไปบรรจบรวมกับแม่น้ าหลีของมณฑลหูหนาน เมื่อเข้าสู่
เขตของล าธารท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายและร่มร่ืนของต้นไม้และล าธาร สองข้างทาง
มีเทือกเขาท่ีสวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวต่างๆนานา เช่น ผาแส้ม้าทอง อรหันต์เมา
เหล้า ผาเขาช่วยมารดา น้ าลอดสี่ทวาร และหน้าผาต่างๆ เหมือนวิวของล าธารมีมนต์สะกดให้ท่าน
หลงเข้าไปอยู่ในเทพนิยายคลายร้อนและความอ่อนล้าได้เป็นอย่างดี 
จากนั้นน าท่านสู่ ร้านหยก เครื่องประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใส่
ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง  
อีกท้ังยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ท้ังร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกาย
แข็งแรง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูอาหารไทย 

น าทุกท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา
นั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึ่งกระเช้าแต่ละตู้สามารถนั่งได้  8 ท่าน โดยระหว่างท่ีนั่ง
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กระเช้านั้นท่านสามารถชมทิวทัศน์ท่ีอยู่เบ้ืองล่าง ท่านจะได้พบกับแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาด
มากมายท่ีเขียวขจีปกคลุมไปด้วยพืชนานาชนิด  เมื่อกระเช้าขึ้นถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความ
งามของทิวทัศน์ท่ีสุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ล าห้วยลึก และป่าหิน
หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อ
หลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดชื่อดังท่ีคนไทยเรารู้จักกันก็คือ  คือ ภาพยนตร์เรื่องอวตาร
(AVATAR) นั่นเอง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งท่ีผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูป
บริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพ
ปลดแอกจีน ท่ีรบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการ
ปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุด
ชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ 
เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือท่ีบางคนเรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า บ้างก็
เรียกว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ซึ่งถือเป็ดจุดท่องเท่ียวส าคัญท่ีหนึ่งบนเขาเทียน
จื่อซาน เคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่อง ซึ่งบนสะพานจะมีลูกกุญแจคล้องอยู่เต็มไปหมด 

เหมือนเป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวท่ีเอากุญแจไปคล้องไว้ที่สูงๆ จะได้ไม่มีใครสามารถพราก
คู่รักให้จากกันได้ บางคนก็ท้ิงสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง ก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกัน
ตราบชั่วนิรันดร์  
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หลังจากนั้นน าท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียท่ีมี
ความสูง 326 เมตร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180 ล้าน
หยวน หรือราว 975 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์ภายนอก
อาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก  

 (หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดยไกด์
ท้องถื่นจะแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบ่ารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านแวะชม ร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศ
ในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน   

จากนั้นน าทุกท่านสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้ชาชิมท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีน 

เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆท่ีมีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ท่ี
รวบรวมจากแหล่งผลิตท่ีขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้ม
รสชาติของชาชนิดต่างๆ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี 

น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานท่ีซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่
จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ท่ีริเริ่มศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใช้วัสดุธรรมชาติ 
เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ขึ้นมา ล้วน
ได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปท่ัวโลก  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาท่ียาว
ท่ีสุดในโลก ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจ้ีย น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ 

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ท่ีมีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 

เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ท าหน้าที่
เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จ้ัม และซิบ
ไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย 
 

 

 

 

 

(หมายเหตุ : หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิน้ให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)  

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่ ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  - ถ้่าประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว  

                  เมืองโบราณฟ่งหวง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพ
ชนิดต่างๆ 

จากนั้นท าท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตด้วยผ้าไหม
จากโรงงานคุณภาพในท้องถ่ินตามอัธยาศัย   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูสุก้ีเห็ด 
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 จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนีจ้ัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวท่ีสุดใน
โลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใช้เวลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านั่งได้ประมาณ 

8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่าน
จะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกต 

จากนั้นน าท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทาง
อยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้
ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศน์อัน
งดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินบนระเบียงแก้ว เพื่อ
รักษาความสะอาดและความใสของกระจก 

จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านเส้นทางท่ี 99 โค้งสู่ถ้ า
เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้่าประตูสวรรค์ ประวัติ
ของโพรงถ้ าแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 

จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ท่ี
สูงนับพันเมตรเกิดถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ าขนาด
มหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ท าให้ภูเขาลูกนี้
ถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นมา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความ
กว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ าประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น 

สู่ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยรถอุทยาน   (**หมายเหตุ : อาจจะมี
เปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่
ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัท
จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยาน 

 

 

ขึ้นไปบนถ้่าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้่าประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะ
ไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความ
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ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส่าคัญ  โดยที่ไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** ) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองท่ีขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย 
ตั้งอยู ่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่อง
แคบภูเขาท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นท าทุกท่านเดินเท่ียวชมแสงสียามค่ าคืนของ เมืองโบราณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส์ เป็นเมือง
โบราณท่ีสร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองท่ีก่อขึ้นด้วยหิน จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ าค่าท่ีตก
ทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง 

พักที่ FENGTING INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่ห้า ล่องเรือแม่น้่าน้่าถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง - ฉางซา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือตามล่าน้่าถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ าถั่วเจียง ถือว่าเป็น
ไฮไลท์ในการเท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ า สะพานโบราณ 

เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนท่ีมีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้าง
ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของท่ีนี่ เรียกว่าชนเผ่าถู่
เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอยร้องเพลงต้อนรับนักท่องเท่ียวและไกด์ก็จะเชิญชวนให้นักท่องเท่ียว
ร้องเพลงตอบกลับไป ซึ่งไม่ว่าเราจะร้องเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมาเค้ากจ็ะร้องเพลงตอบกลับมา
เพิ่มสีสันระหว่างการล่องเรือให้สนุกสนาน 

(หากไม่สามารถล่องเรือได้ จะเปลี่ยนโปรแกรมเป็น น าท่านชมบ้านตระกูลหยาง และชม
พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเฟิ่งหวงแทน) 

น าท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อ
ของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน  ก่อด้วยอิฐทนไฟท่ีมี
สัญลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน   

จากนั้นน าท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณท่ีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเว
นิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้
เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมชมชอบ
ท้ังชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฉางชา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ท้ังยังเป็นเมืองหลักของมณฑล
หูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง 
เศรษฐกจิอีกด้วย  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ HUAFENG HUATIAN HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนเพลิดเพลินชมวิว
กับธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง  

12.55 น. น าทุกท่านเหนิฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 
************************************** 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค่านึงถงึ
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน18ปี 
พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

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

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

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

22 – 27 พฤศจิกายน 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 ธันวาคม 2561 19,999 22,999 5,000 10,900 

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

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

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

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

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

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของ

ร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยผ้าไหม, หยก ซ่ึงจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผล

กับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม 

ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความ

ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น

จ่านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ังสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
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 ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช่าระเงินมัดจ่าเป็นเงินจ่านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส่ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท า
เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน
การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
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2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

 

 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน
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ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน่ากอ่นการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น 

ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
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2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล
ท้องถ่ินต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเก่ียวกับการน่าแบตเตอร่ีส่ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก ่

4.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง
ได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 
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เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 
• ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• ส่าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่่ากว่า 18 ปี 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่านั้น !!  

ลูกค้าไม่ต้องส่งเลม่พาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง 


