
 
 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ฉางซา – เมอืงฉางเตอ๋ 

                                                                                                                                                               (-/-/-)  
11.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมชิ ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI SMILE พบ

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอนรับ และด าเนนิการขัน้ตอนการเชค็อนิ 

14.30 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่สนามบนิฉางซา ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่WE616 (มบีรกิารอาหารขณะเดนิทาง) 
(สายการบนิไทยสมายลจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 

ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดตามวนัเดนิทางของทา่นดา้นทา้ยโปรแกรม) 

 วนัเช็คอนิตรงกบัวนั จนัทร ์พุทธ ศกุร ์และ อาทติย ์ เทีย่วบนิ WE 616 (14.30 – 18.45) 

 วนัเช็คอนิตรงกบัวนั องัคาร พฤหสับด ีและเสาร ์  เทีย่วบนิ WE 616 (15.30 – 19.45)  

 หลงัจากวนัที ่24 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป ทกุวนั เทีย่วบนิ WE 616 (16.05 – 20.20)  
18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา เมืองฉางซาตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซยีง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตาราง

กโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทัง้ยังเป็นเมอืงหลักของมณฑลหหูนาน มวัีฒนธรรม

และประวัตศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิอกีดว้ย หลังจากผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่เมอืงฉางเตอ๋  

พกัที ่ HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง เมอืงฉางซา - เมอืงจางเจยีเจีย้ - ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน - ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก - ถ า้ประตู

สวรรค ์– รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา                                                             (B/L/D)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึ่งใน

เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ มชีือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งทอ่งเทีย่วส าคัญในเมอืง

จางเจียเจี้ย เป็นพื้นทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่นับเป็นออกชเิจนจากธรรมชาต ิเมืองจางเจียเจี้ยจงึประดุจดั่งดนิแดนบรสิุทธิข์องโลก

นอกจากนี้แลว้ ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว เป็นตน้ สภาพ

ภูมศิาสตรท์ีม่เีอกลักษณ์ท าใหว้ัฒนธรรมของชนเผา่ต่างๆ ไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอย่างด ีความหลากหลายทางภูมปิระเทศของเขต

ธรรมชาต ิแต่ละแหง่ของเมอืงจางเจยีเจีย้ไดน้ ามาซึง่ความอุดมสมบรูณ์ดว้ยพันธุพ์ชืและสตัวน์านาชนิด สภาพภูมอิากาศชุ่มชืน้ 

แค่ในบรเิวณสวนป่าจางเจยีเจี้ย ก็มแีหล่งน ้ามากถงึ 800 แหง่ น ้าตก น ้าพุ ธารน ้า สระน ้า และทะเลสาบจ านวนมาก มีภูมทิัศน์ที่

แตกต่างกนัไป มธีารน ้าจนิเปียนซ ีโดยมคีวามยาวกว่า 10 กโิลเมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคร(พเิศษ !! เมนูสุก ีเ้ห็ด) 

 น าท่าน น ั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ ยอดเขาเทียนเหมนิซาน  (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่า

กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้ทีม่ีความยาวทีสุ่ดในโลก มีระยะทางประมาณ 

7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับ

น ้าหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แหง่นี้จัดไดว้่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามทนัสมัยมากทีส่ดุแห่งหนึง่ ระหว่างทางทา่นจะไดช้มความ

งามของภูเขานับรอ้ยลูก สลับซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา 

 



 น าท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมคา่เขา้ ระเบยีง

แกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสูงชัน ความกวา้งของ
ระเบยีงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผสัทวิทศัน์
อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทกุท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ เพือ่รักษาความสะอาดและความ

ใสของกระจก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ า้ประตูสวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมค่าบนัไดเลื่อนขึน้สู่ ถ า้ประตู
สวรรค)์ ประวัตขิองโพรงถ ้าแหง่นี้เริม่บนัทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตุการณ์หนา้ผาของภูเขาซง่เหลยีง (Songliang Shan) 
ทีสู่งนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยช่องประตูยักษ์ ดว้ยเหตุนี้ท าใหภู้เขาลูกนี้ถกูเรียกเป็น เทยีนเห
มนิ หรอื ประตูสวรรค ์นับตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อท่าน

มาถงึถ ้าประตูสวรรคท์า่นจะไดช้มขัน้บนัได 999 ขัน้ ทีมุ่่งขึน้สูภู่เขาประตูสวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางลงจากเขาดว้ย
รถบรกิารของอุทยานฯ   

 ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทุกทา่นควรทราบ 

 - การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ โดย 
อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลา
ในการรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด หรอืรถของอทุยานฯประกาศหยดุใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใช้

การขึน้ และ ลงโดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
โดยค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั **   

 - หากทางอทุยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมอทุยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้น ี ้ข ึน้อยูก่บั
สภาพภมูอิากาศ และ เง ือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น โดยสถานการณ์เชน่นี้
ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้และ ค่าใชจ้่ายในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้

ท ัง้หมด โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมนูซฟีู้ ด+ไวนแ์ดง) 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่ง

นอนเพือ่สขุภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา 

 โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

  - โชวน์างจิง้จอกขาว (Tianmen Fox Fairy Show) หากท่านไดม้าเยือนเมืองจางเจียเจี้ยแลว้ นี่คืออีกหนึ่งการแสดงที่

ท่านไม่ควรพลาด โชว์ที่จะเล่าถงึเรือ่งราวอันสุดซึง้ของนางจิง้จอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สรา้งโดยผูก้ ากับชือ่ดังของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจนี คือ จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้ม่ทนุเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญอ่ลังการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ีฉาก

หลังคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกว่า 600 ชวีติ !!   

 ** ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง ประมาณ 400 หยวน (ตอ่ทา่น) สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 



 
พกัที ่ DAYS  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงจางเจยีเจีย้ - รา้นหยก - สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้ –พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย - ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ - 

รา้นยาบวัหมิะ - รา้นใบชา - รา้นผา้ไหม                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครื่องประดับทีน่ิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจีนซึง่มมีาตัง้แต่

สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกีย่วกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสรมิใหเ้ป็นคนมี

อ านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึ

การชว่ยเสรมิพลังใหร่้างกายแข็งแรงอีกดว้ย น าทา่น ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กับ สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้ 

(The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมค่าเขา้ชมสะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนที่มีความสูง

เหนือพืน้ดนิกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอสิราเอล 

ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกจิกรรมอย่างบนัจี๊ จัม้และซบิ

ไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 

 

 
 

 
 



 
ระหว่างทาง น าทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัด

แสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิริม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัว่า จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุธรรมชาต ิเช่น 

กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทศัน์ จติรกรรมทีรั่งสรรค์ขึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมาย

หลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก  

 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยูในเขตอุทยานอู่หลงิเหยียนเป็นถนนคนเดนิที่

ลงทนุโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่ใหค้นทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ และ

สนิคา้เสื้อผา้ของพื้นเมืองต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu 

Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครมีเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลง

กดัต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจนีทกุบา้นมาแต่โบราณ และ รา้นใบชา (Tea Shop) สวรรค์ของคนรักชา ใหท้า่นได ้

ชมิชาต่างๆทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เชน่ ชาอู่หลงของเมอืงปักกิง่ ชาผูเ๋อ๋อร์จากเมอืงหยุนหนาน และชา

อืน่ๆทีม่ีชือ่เสยีงต่างๆหลากหลายชนิด ทีร่วบรวมจากแหล่งผลติขึน้ชือ่ ใหท้่านไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาส

ทา่นไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนดิต่างๆไดอ้ย่างเต็มที ่

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

- ล่องเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (Baofeng Lake with Boat Ride) ทะเลสาบเป่าเฟิงหู มรดกโลกทางธรรมชาต ิเป็น

ทะเลสาบบนช่องเขาสูง รอบลอ้มดว้ยยอดเขาที่มีทวิทัศน์สวยงาม ดา้นล่างจะเห็นน ้าตกซึง่เป็นน ้าจากทะเลสาบไหลลงมา

สวยงาม ใชร้ะยะเวลาการล่องเรอืประมาณ 30 นาท ีทา่นจะไดส้ัมผัสกบัความเขยีวขจีของป่าไม ้และอากาศทีแ่สนบรสิุทธิ ์หาก

สภาพอากาศเป็นใจทา่นจะไดเ้ห็นหมอกทีล่อยมาปกคลุมยอดเขา เป็นภาพความประทบัใจทีห่าชมไดย้าก 

 ** ราคาคา่ลอ่งเรอื ประมาณ 350 หยวน (ตอ่ทา่น) สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! ภตัตาคาร อาหารไทย) 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม (Silk Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลือกซือ้สนิคา้และผลติภัณฑ ์ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหมจากโรงงาน

คุณภาพทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมนูป้ิงยา่งเกาหล)ี 

พกัที ่ DAYS  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
           โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

- ชมโชวเ์สน่หาเซยีงซ ี(Charming Xiangxi Theatre) จัดแสดงภายในโรงละครทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมือวจางเจียเจีย้ โดย

เนื้อเรื่องจะเล่าถงึเรือ่งราววถีชีวีติของชนเผ่าต่างๆ ทีอ่าศัยอยู่ในบรเิวณเมืองจางเจียเจีย้ ท่านจะไดรั้บชมการแสดงทีเ่ต็มอิม่ไป

กบัเทคนคิการรอ้ง การเตน้ การแสดงกายกรรม แสง ส ีเสยีง สดุประทบัใจ ถอืว่าเป็นอกีหนึง่โชวท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึเมอืงจาง

เจยีเจีย้อกีเชน่กนั 

** ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง ประมาณ 350 หยวน (ตอ่ทา่น) สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจางเจียเจีย้ - เมอืงฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา 

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี - ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย            (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่

(Huangxing Walking Street) แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงฉางซา ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านสามารถเลือกสนิคา้และของฝาก

ต่างๆไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ในย่านนี้มตีัง้แตส่นิคา้ราคาประหยัด ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมต่างๆ 

ระหว่างทาง  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผ่อนเพลดิเพลนิชมววิกับธรรมชาตอิัน
สวยงามตลอดสองขา้งทาง  

19.50 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE617 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุต า่กวา่  

20 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 13,999 16,999 3,000 7,900 

19 – 22 เมษายน 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

26 – 29 เมษายน 2562 15,999 18,999 3,000 7,900 

03 – 06 พฤษภาคม 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 20,999 23,999 3,500 8,900 

14 – 17 มถิุนายน 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 13,999 16,999 3,000 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์



ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุ

ไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่ัก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !! 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 



3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่
ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่อง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร
ดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทั ้งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า  

และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 
และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาด

บรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. กรุณาเตรียมของใชส่่วนตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถิน่

ตอ้งการรักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไม่มบีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร
จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคน

ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ ปี 18 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่ๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั 

ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 

8.อริกั 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์11.ซาอุดอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรี

ลงักา 17.ลเิบยี 18.ซูดาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


