
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



วนัแรก  กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ – เมอืงฉางซา – เมอืงฉางเตอ๋       (-/-/-) 

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมชิ ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI SMILE 
พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอนรับ และด าเนนิการขัน้ตอนการเชค็อนิ 

14.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบนิฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE616 บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่ขณะเดนิทาง 

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา เมืองฉางซาตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพื้นทีป่ระมาณ 12,500 

ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั ้งยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหู
หนาน มวีัฒนธรรมและประวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ

อีกดว้ย หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิสู ่
เมอืงฉางเตอ๋  

พกัที ่ HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ฉางเตอ๋ - เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง – ลอ่งเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง – สะพานสายรุง้ – บา้นเกดิเส ิน่ฉงเห

วนิ                                                                                                                              (B/L/D)           

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจยี ตัง้อยู่ทาง

ทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน  ตัง้อยู่รมิแม่น ้าถวัเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น ชอ่งแคบภเูขา ที่

เด่นตระหง่านมียอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว  เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง หรือ เมืองหงส ์เป็นเมืองโบราณที่

สรา้งในราชวงศถ์งั ซึง่เป็นเมอืงทีก่่อข ึน้ดว้ยหนิ จุดเดน่คอืก าแพงโบราณ ซึง่สรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ 

นอกจากนี้ยังมโีบราณสถานและโบราณวัตถทุางดา้นวัฒนธรรมอนัล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและ

ชงิหลายรอ้ยแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ล่องเรอืตามล าน า้ถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น ้าถั่วเจียง ถือว่าเป็น

ไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้า สะพานโบราณ เจดยี์

วั่นหมงิ หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนที่มีลักษณะการก่อสรา้งแบบจีนโบราณสรา้งในสมัย

ราชวงศห์มงิและชงิ ระหว่างทางจะมีชาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของที่นี่เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือ



ออกมาลอยล าคอยรอ้งเพลงตอ้นรับนักท่องเที่ยวและไกดก์็จะเชญิชวนใหนั้กท่องเที่ยวรอ้งเพลงตอบ

กลบัไป ซึง่ไม่ว่าเราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรอืจนีออกมาเคา้ก็จะรอ้งเพลงตอบกลบัมาเพิม่สสีนัระหว่างการ

ลอ่งเรอืใหส้นุกสนาน  

(หากไม่สามารถล่องเรอืได ้จะเปลีย่นโปรแกรมเป็น น าท่านชมบา้นตระกูลหยาง และชมพพิธิภณัฑเ์มอืง

โบราณเฟ่ิงหวงแทน)จากนัน้น าท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณทีม่ีหลังคาคลุมเหมือนสะพาน

ขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่น

จะไดเ้ห็นจุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพื้นสงูเรยีงราย เป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชมชอบ

ทัง้ชาวจีนและชาวต่างประเทศน าท่านสู ่บา้นเกดิของเส ิน่ฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวัตศิาสตร ์

และนักศกึษาคน้ควา้โบราณคดอีันลอืชือ่ เป็นบา้นทีป่ลกูลอ้มรอบลานบา้น ทัง้สีด่า้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟ ซึง่

เป็นสญัลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน ทีไ่ดต้กทอดมาจากปู่ ของเส ิน่ฉงเหวนิ 

อดตีผูบ้ังคับการทหารประจ ามณฑลกุย้โจว ในสมัยราชวงศช์งิ ต่อมาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลังดังกล่าว 

ซึง่ท่านเส ิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบันทกึประวัตใิหผู้ค้นไดรู้จ้ักที่มาที่ไปของเมืองฟิงหวง จากนั้นน าท่าน ล่อง

แม่น ้าถัวเจียง ชมความงามของบา้นเรือนสองฝากฝ่ังรมิน ้า ชมสะพานโบราณ สัมผัสบรรยากาศอัน

คลาสสคิ จากนัน้ท าทกุทา่นเดนิเทีย่วชมแสงสยีามค า่คนืของ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 



วนัทีส่าม อูห่ลงิหยวน – ล าธารแสม้า้ทอง – รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี – น ัง่กระเชา้ขึน้เขาเทยีนจือ่ซาน 

สวนจอมพลเฮอ่หลง – สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่ – เขาอวตาร – ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง           

(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เขตอูห่ลงิหยวน คอืชือ่เรยีกบรเิวณอนุรักษ์ทางธรรมชาตขิองจีนหลายๆแหล่งรวมกัน
ทีม่ทีัง้ความงดงามทางธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร ์จนไดร้ับประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ตัง้อยู่ในเขตเมอืง
จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชือ่เสยีงในเรื่องเป็นแหล่งที่มีเสาหนิค

วอรต์ไซตก์ว่า 3,100 ตน้ 
จากนัน้น าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพร
จนีโบราณ ซึง่เป็นอีกวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวียนของโลหติดว้ยวธิี

ธรรมชาต ิ
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนป้ิูงยา่ง สไตลเ์กาหล ี

น าท่านชม ล าธารแสม้า้ทอง หรือ จนิเปียนซ ีเป็นล าธารทีไ่หลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสงูชนั
เขา้ไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ
จางเจียเจี้ย โดยล าธารแห่งนี้จะไปบรรจบรวมกับแม่น ้าหลขีองมณฑลหูหนาน เมื่อเขา้สูเ่ขตของล าธาร

ท่านสามารถสัมผัสไดถ้งึความเย็นสบายและร่มรื่นของตน้ไมแ้ละล าธาร สองขา้งทางมีเทือกเขาที่
สวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมววิต่างๆนานา เชน่ ผาแสม้า้ทอง อรหันตเ์มาเหลา้ ผาเขาชว่ย

มารดา น ้าลอดสีท่วาร และหนา้ผาต่างๆ เหมือนววิของล าธารมีมนตส์ะกดใหท้่านหลงเขา้ไปอยู่ในเทพ
นยิายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอย่างด ี
จากนัน้น าทกุทา่นน่ังกระเชา้ข ึน้สู ่เขาเทยีนจือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ"์ ซ ึง่การน่ังกระเชา้ข ึน้สูย่อด

เขานัน้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาท ีซึง่กระเชา้แตล่ะตูส้ามารถน่ังได ้ 8 ทา่น โดยระหว่างทีน่ั่งกระเชา้นัน้
ทา่นสามารถชมทวิทัศนท์ีอ่ยู่เบือ้งลา่ง ทา่นจะไดพ้บกบัแท่งภเูขาหนิรูปทรงประหลาดมากมายทีเ่ขยีวขจี

ปกคลมุไปดว้ยพชืนานาชนดิ  เมือ่กระเชา้ข ึน้ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดช้มความงามของทวิทศันท์ีส่ดุแสน
ประทับใจ ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชนั ล าหว้ยลกึ และป่าหนิหนิยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ
มากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแห่งนี้ยังเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดงัหลายต่อหลายเรือ่งโดยภาพยนตรข์อง

ฮอลลวีูด้ชือ่ดงัทีค่นไทยเรารูจ้ักกนัก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร(AVATAR) น่ันเอง 

 
 



น าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ ึง่เป็นจุดหนึ่งที่ผูม้าเยือนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบรเิวณนี้ 

นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึง่เป็นหนึง่ในสบิจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ทีร่บ
ชนะกองทัพญี่ปุ่ นผูรุ้กราน และกองทัพของเจยีงไคเชค็ จนเกดิการปฏริูปการปกครองในประเทศจีน ตัง้
เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางดา้นทศิใตข้องสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิ

แปลกนับไม่ถว้น เชน่ เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิเขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากนั้นน า
ทา่นชม สะพานเทยีนเสีย้ต ีอ้ ีเ้ฉยีว หรือทีบ่างคนเรยีกว่าสะพานหนึง่ในใตห้ลา้ บา้งก็เรียกว่าสะพานใต ้

ฟ้าอันดับ1 มีทวิทัศนท์ีส่วยงาม ซึง่ถอืเป็ดจุดท่องเทีย่วส าคัญทีห่นึง่บนเขาเทยีนจื่อซาน เคยเป็นทีถ่่าย
ท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง หลงัจากนัน้น าท่านลงจากเขาเทยีนจือ่ซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้
แห่งแรกของเอเชยีทีม่ีความสงู 326 เมตร ถกูสรา้งข ึน้ตัง้แต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 

180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์
ภายนอกอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุ และเร็วทีส่ดุในโลก (หมายเหต ุ: ข ึน้-ลงเขาดว้ยลฟิท ์และ กระเชา้ 

อย่างละ 1 เทีย่วตามความเหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถืน่จะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีทีก่ระเชา้หรอื
ลฟิทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุโลก – รา้นหยก – พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย –  ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี  

(B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจยีเจีย้ เป็นจุดทีต่ัง้ของสะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุใน
โลก ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ลา่สดุในจางเจยีเจีย้ น าทา่นพสิจูนค์วามกลา้กบั สะพานแกว้จาง

เจยีเจีย้ เหนอืแคนยอน ทีม่คีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และมคีวามยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย 
Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดงัจากอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผา

เขา้ดว้ยกนั นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้ และซบิไลนใ์หท้า้ทายความเสยีวแบบ
สดุขดีอกีดว้ย (หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรอืไมส่ามารถ
เขา้ไปเทีย่วชมได ้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ใหท้า่น โดยไมต่อ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้**)  

 
 

 
 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนอูาหารไทย 

จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นหยก เครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอย่างแพร่หลาย ตามความเชือ่ของคนจนีซึง่มมีาตัง้แต่
สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกบัการใสเ่ครื่องประดบัจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใสก่ าไลหยก 
ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุ่งเรอืง  อกีทัง้ยังชว่ยสรา้ง

สมดลุใหเ้กดิข ึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลงัใหร้่างกายแข็งแรง 
จากนัน้น าท่านสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของ

รัฐบาลทอ้งถิน่ทีน่ี่ใหเ้ป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงของนักท่องเทีย่วทีม่าจางเจียเจีย้ และเป็นสถานทีส่รา้งรายได ้
ใหแ้กช่าวบา้นในพืน้ทีใ่หม้งีานท ากนั บรรยากาศทีน่ี่ออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ 
น าทา่นชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยี้ยน สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิ

เซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รียกกนัว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ี
เม็ดทราย ก ิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทีร่ังสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้ับรางวัลและการ

ยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ รา้นผลติภณัฑย์างพารา – เทยีนเหมนิซาน(รวมกระเชา้และรถอทุยาน) – ทางเดนิกระจก – ถ า้

ประตสูวรรค ์(OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจ ิง้จอกขาว )                                     (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลาง
ของจนี เป็นประตเูชือ่มภาคกลางกบัภาคตะวันตกของประเทศจนีจางเจยีเจีย้ เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วที่
ส าคัญที่สุดของจีนซึง่ลือชือ่ดว้ยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยว

ส าคญัในเมอืงจางเจยีเจีย้เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่นับเป็นออกชเิจนบารธ์รรมชาต ิเมอืงจางเจียเจีย้จงึ
ประดุจดั่งดนิแดนบรสิทุธิข์องโลก น าท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ

ผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนสูกุ ีเ้ห็ด 

จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน กระเชา้แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก 

ระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาน่ังประมาณ 40 นาท ี1 กระเชา้น่ังไดป้ระมาณ 8 ท่าน และ
กระเชา้แห่งนี้จัดไดว้่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามทนัสมัยมากทีส่ดุแห่งหนึง่ ระหว่างทางทา่นจะไดช้มความงาม

ของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

จากนัน้น าทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกบั ทางเดนิกระจก ซ ึง่มรีะยะทางอยู่ที ่60 เมตร ลอ้มรอบ
ไปดว้ยหนา้ผาสูงชนั ความกวา้งของทางเดนิกระจกวัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 
2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน โดย

ทางอุทยานมีกฏใหนั้กท่องเทีย่วตอ้งสวมรองเทา้กันลืน่ ซ ึง่มีคุณสมบัตชิ่วยเช็ดฝุ่ นบนพื้นผวิกระจกไป
ดว้ยในเวลาเดยีวกนั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางที ่99 โคง้สูถ่ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถ า้ประตูสวรรค ์ประวัต ิ
ของโพรงถ ้าแห่งนี้เร ิม่บันทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหนา้ผาของ ภเูขาซง่เหลยีง(Songliang Shan) ที่
สงูนับพันเมตรเกดิถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยูักษ์ ดว้ยเหตนุี้ท าใหภ้เูขาลกู

นี้ถูกเรียกเป็น เทยีนเหมนิ หรือ ประตูสวรรค ์นับตัง้แต่นัน้มา ประตูนี้มีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 
57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สูภู่เขาประตู

สวรรค ์สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน (หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน ัง่รถ
อุทยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวกแกลู่กคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอื
หากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลง

ตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในส่วนการน ัง่รถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตู
สวรรค ์หากรถของอุทยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และ
ไมจ่ดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของ

นกัทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้) 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนอูาหารซฟีู๊ ด และไวทแ์ดง 

พกัที ่ DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 



OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจ ิง้จอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านไดม้า

เยอืนจางเจียเจีย้แลว้ นี่คอือีกหนึง่การแสดงทีท่า่นไม่ควรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรือ่งราวอันสดุซึง้ของนาง
จิง้จอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนทีส่รา้งโดยผูก้ ากับชือ่ดังของจีน คอื จางอี้โหมว ทีไ่ดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีาร
แสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่อลังการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ที่มีฉากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมนิซานพรอ้ม

นักแสดงคณุภาพกว่า 600 คน  
(ราคาบัตรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทวัร)์ 

 

วนัทีห่ก รา้นใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิฉางซา - กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

 (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่รา้นใบชา สวรรคข์องคนรักชา ใหท้่านไดช้าชมิทีม่ีชือ่เสยีงของประเทศจีน เชน่ชาอู่หลง
ของปักกิง่ ชาผู๋เอ๋อรจ์ากหยุนหนาน และชาอื่นๆทีม่ีชือ่เสยีงต่างๆหลากหลายชนดิ ทีร่วบรวมจากแหล่ง
ผลติทีข่ ึน้ชือ่ ใหท้า่นไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสทา่นไดล้ ิม้รสชาตขิองชาชนดิตา่งๆ 

จากนั้นน าท่านเขา้สู ่เมอืงฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทัง้ยังเป็นเมืองหลกัของมณฑลหูหนาน มี

วัฒนธรรมและประวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิอกีดว้ย 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอสิระแก่ท่าน

สามารถเดนิชมหรือเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ทีท่่านสามารถเลอืกซื้อในย่านนี้มีตัง้แต่
สนิคา้ราคาประหยัด ไปจนถงึสนิคา้แบรนดย์อดนยิมตา่งๆ 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักผ่อนเพลดิเพลนิชมววิกับ

ธรรมชาตอิันสวยงามตลอดสองขา้งทาง  
19.40 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE617 

22.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
(สายการบนิไทยสมายลจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 

ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดตามวนัเดนิทางของทา่นดา้นทา้ยโปรแกรม) 

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

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุต า่กวา่  

20 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 17,999 20,999 4,500 11,900 

03 – 08 เมษายน 2562 19,999 22,999 4,500 11,900 

17 – 22 เมษายน 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

01 – 06 พฤษภาคม 2562 19,999 22,999 4,500 11,900 

22 – 27 พฤษภาคม 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

05 – 10 มถิุนายน 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

12 – 17 มถิุนายน 2562 17,999 20,999 4,500 11,900 

19 – 24 มถิุนายน 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

26 ม.ิย. – 1 ก.ค. 2562 17,999 20,999 4,500 11,900 

***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 1,500 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !! 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 250 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 าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

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
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก 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 

 


