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 ENJOY CHANGZA - ZHANGJIAJIE 

นครฉางซา – แกรนด์แคนยอนจางเจยีเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน 

5วนั 4คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 616/617 
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วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– นครฉางซา 

14.00 น.  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D

โดยสายการบนิไทยสมายล์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน 

16.20 น. ออกเดนิทางไปยังนครฉางซา มณฑลหหูนานโดยสายการบนิไทยสมายล ์ 

เท ีย่วบนิที ่WE 616 ** มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง** 

20.20 น. เดนิทางถงึ สถามบนิฉางซา นครฉางซา มณฑลหูหนาน เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน อยู่

ตอนกลางของแม่น ้าแยงซเีกยีง ทางตอนเหนอืตดิกับมณฑลหูเป่ย ทศิใตต้ดิกับมณฑลกวางสแีละ

กวางตุง้ ทศิตะวันตก ตดิกับมณฑลเสฉวนและกุย้โจวเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์

และวัฒนธรรมแห่งหนึง่ของจนี มปีระชากรประมาณ 64 ลา้นคน และเป็นบา้นเกดิของผูน้ าคน

ส าคัญของประเทศ จนี หลายคน เช่น ประธานเหมาเจ๋อตุง, หลวิเสา้เฉยีน, จูหรงจ ีในสมัยสามกก๊

เป็นเมอืงทีก่วนอูตัง้ตัวเป็นใหญ่อยู่นานหลายสบิปี แลว้น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรม 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  HUA TIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (1) 

 

 

พเิศษ...เมนหูมูย่างเกาหล ีและ สกุี้หมอ้เห็ด 

วนัสบาย ทวัรแ์อนดท์ราเวล มคีวามยนิดขีอน าทา่นเดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล์ เหนิฟ้าสู่

นครฉางซาและจางเจยีเจีย้อุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี ตัง้ ขึน้ในปี ค.ศ.1982 ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉยีง

เหนอืของมณฑลหูหนาน มพีื้นท ีค่รอบคลุมอยู่ใน 2 เขต คอื หย่งติง้ และ อู่หลงิหยวน จางเจยีเจีย้มเีนือ้ท ีก่ว่า 369 

ตรกม.  ยอดเขาใหญ่นอ้ยมากมาย พุ่งสูงเสยีดตรงขึน้ฟ้าเหมอืนดาบหลายพันเล่ม ล าธารไหลคดเคีย้ว ไปตามซอก

เขาทั่วพื้นท ีอุ่ทยาน รวมระยะทาง 800 ไมล ์โดยองคก์รยูเนสโกโกไ้ดป้ระกาศใหอุ้ทยานจางเจยีเจีย้ เป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

น าท่านสัมผัสบรรยากาศแหล่งท่องเท ีย่วแห่งใหม่ ณ The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk 

สะพานแกว้ขา้มหุบเขาทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลก 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  02 – 06 พฤศจิกายน 2559 

    01 – 05 ธนัวาคม 2559 (วนัพ่อ) 

10 – 14 ธนัวาคม 2559 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

29 ธนัวาคม 2559 – 02 มกราคม 2560 (วนัปีใหม่) 

 

น า้ด่ืมแจก ท่านละ 1 ขวด ต่อวนั / ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ คนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง ฉางซา – จางเจยีเจีย้ – หุบเขาแกรนดแ์คนยอนจางเจยีเจีย้ – สะพาน

แกว้ขา้มหุบเขา – โชวว์ฒันธรรม เหมย่ลีเซียงซี 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1)  

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงจางเจยีเจีย้ ( 3 ช่ัวโมง )  เป็นเมอืงทีม่อีทุยานแห่งชาตซิึง่ขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิากองค ์ การยูเนสโก ้ ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของ

มณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจนี ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1982 

และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจยีเจีย้มเีนือ้ท ีก่ว่า 

369 ตารางกโิลเมตร ระหว่างเสน้ทางจากฉางซาไปจางเจยีเจีย้ ทางผ่านขุนเขานอ้ยใหญ่สองขา้ง

ทางเขยีวชะอุ่มดว้ยตน้ไมน้านาพันธุ ์ น าท่านชม หุบเขาแกรนดแ์คนยอนจางเจยีเจีย้ สถานที่

ท่องเท ีย่วแห่งใหม่ในเมอืงจางเจยีเจีย้ ท่านสามารถชมทัศนยีภาพอันสวยงามตลอดสองขา้งทาง 

ใหท้่านได ้ล่องเรอื ชมความงามของธรรมชาตสิถานทีแ่ห่งนี ้มภูีมทิัศนท์ ีง่ดงามจนไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จากองคก์าร UNESCO   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากน ัน้น าทา่นสมัผสับรรยากาศแหล่งทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ ณ The Grand Canyon of 

Zhangjiajie Skywalk สะพานแกว้ขา้มหุบเขาทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลก เหนอืแคนยอน สูง

เหนอืพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา  ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพาน

แกว้ทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลกอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนยอนของอเมรกิา ท ีสู่งเพียง 718 ฟุต 

สะพานนีอ้อกแบบโดย  Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากอสิราเอล เปิดใหบ้รกิารนักท่องเท ีย่ว

ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2559  และสามารถรองรับคนไดถ้งึ 800 ท่านในคราวเดยีวกัน 

ค ่า           รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นชมโชว์เหมย่ลีเ่ซยีงซ ี (โชว์เสน่หต์ะวันตก Charming Xiangxi) เป็นการโชว์

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมของชนเผา่พืน้เมืองซึง่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจยี

เจีย้ในมณฑลหหูนาน พรอ้มการแสดงแสงสแีละฉากสดุอลังการ โดยเหลา่นักแสดงกว่า 

200 ชวีิต (เป็นการแสดงอยูใ่นโรงละคร ประมาณ 1ช.ม.) 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  KAI TIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (2) 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง จางเจยีเจีย้ –  รา้นสมุนไพรจนี – เขาเทยีนจือ่ซาน (ขึน้ลิฟตแ์กว้ไป่

หลง+กระเชา้) – สวนสาธารณะจอมพลเฮอ่หลง – สะพานหนึง่ในใตห้ล้า 

ล าธารแส้ทอง – รา้นผา้ไหม 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านแวะชมรา้นสมุนไพรจนี เป่าฟู่หลงิ หรอื  “บัวหมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ชีือ่เสยีง ท่านจะไดช้ม

การสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการไหลเวยีนของ

โลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เขาเทยีนจือ่ซาน 

น าท่านขึน้เขาเทยีนจือ่ซาน ดว้ยลิฟทแ์กว้ไป่หลง ทีม่คีวามสูง 326 เมตร  สู่ ภูเขาเทยีน

จือ่ซาน หรอื ภูเขาเจา้ฟ้า เทยีนจือ่ซาน มเีนือ้ท ี ่65 ตารางกโิลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได ้1,250 

เมตรจากระดับน ้าทะเล ดา้นทศิตะวันออก ทศิใต ้ และทศิตะวันตก ของเขาเทยีนจือ่ซานเต็มไป

ดว้ยชะง่อนผาสูงชัน มลี าหว้ยลกึ และมป่ีาหนิยักษ์รูปร่างต่าง ๆ น าท่านสู่จุดชมววิบนเขาเพื่อชม

ความงามของเขาเจา้ฟ้า จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะจอมพลเฮอ่หลง สวน แห่งนีไ้ดรั้บการ

จัดตัง้ขึน้เม ือ่ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่นายพลเฮอ่หลง  แห่งพรรคคอมมวินสิตจ์นี ซึง่เป็น

ชาวสีเ่จยีและมถี ิน่ก าเนดิอยู่ในบรเิวณนี ้ ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมจุีดชมววิ ซึง่สามารถชม

ยอดเขาและหนิแปลกนับไมถ่ว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิ เขาสวนสวรรค ์ เขานางฟ้าโปรย

ดอกไม ้ ฯลฯ ทัศนยีภาพบนเขาจะเปลีย่นไปตลอดเวลา ในเวลาทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะเห็น

ทวิทัศนส์วยงามกวา้งไกล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเขาเทยีนจือ่ซาน (5) 
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 จากนัน้ชม เทยีนเซี่ยตี้อี้เฉยีว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีท ิวทัศน์ท ีส่วยงามเป็นทีถ่่ายท า

ภาพยนตรห์ลายเรือ่ง จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าเดนิทางกลับสู่ดา้นล่าง 

หมายเหตุ วันนีห้ากนัน้มนัีกท่องเท ีย่วต่อควิขึน้เขาดา้นขึน้กระเชา้ยาว อาจมกีารสลับเสน้ทางขึน้-

ลง โดยเปลีย่นเป็นขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้แลว้ ลงเขาดว้ยกระเชา้ลอยฟ้า  

น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตเิพื่อเท ีย่วชม จนิเปียนซี หรอื ล าธารแส้ทอง ซึง่เป็นล าธารที่

ไหลวนไปตามช่องเขาและ ชะง่อนผาสูงชันเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะทางยาว 7.5 ก.ม  

ล าธารแซ่ทอง มนี ้าในล าธารมสีเีขยีวใสปราศจากมลภาวะ สองฝ่ังน ้าจะมภูีเขาหนิรูปร่างสวยแปลก

ตา ตัง้ตระหง่านเรยีงราย งดงามอย่างที ่ท่านไม่เคยเห็นจากทีใ่ดมาก่อน  

หลังจากนัน้น าท่านแวะชม รา้นผา้ไหม ท ีม่ชีือ่เสยีงของจนี พรอ้มชมกรรมวธิกีารผลติและใหท้่าน

เลอืกซือ้ผา้ไหมคุณภาพดเีป็นของฝาก 

ค ่า           รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (6)  

   น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  KAI TIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (3) 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง จางเจยีเจีย้ – รา้นหยก – พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย – เขาเทยีนเหมนิ

ซาน – ถา้ประตูสวรรค ์(ขึน้-ลงโดยกระเชา้) – หนา้ผาลอยฟ้าทางเดนิ

กระจก - รา้นผลิตภณัฑจ์ากยางพารา 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

น าท่านชม อัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่แลว้จะ

ช่วยป้องกันอันตรายได ้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ ี

ชือ่เสยีง ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย "จวนิเซิงฮวา่เยยีน" เมอืงจางเจยีเจีย้ ภายในพพิิธภัณฑเ์ป็นที่

รวบรวมและจัดแสดงผลงานทีม่คุีณค่าทางศลิปะของศลิปินแห่งชาตนิาม "หลีจ่วนิเซงิ" ซึง่ผลงาน

ของเขาทุกชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมอืทีใ่ชห้นิทรายและสธีรรมชาตทิ ีส่กัดจากเปลอืกไมใ้บไมเ้ป็น

วัตถุดบิในการเขยีน   ภาพเขยีนเหล่านีน้อกจากจะทรงคุณค่าทางศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะ   ยัง

เป็นภาพเขยีนทีส่วยงาม คมชัดและมมีติสิมจรงิ 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานจางเจยีเจีย้ เป็นเมอืงทีม่อีุทยานแห่งชาตซิึง่ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาตจิากองค ์การยูเนสโก ้ ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยาน

แห่งชาตแิห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจนี ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1982 และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจยีเจีย้มเีนือ้ท ีก่ว่า 369 ตารางกโิลเมตร ระหว่าง

เสน้ทางจากฉางซาไปจางเจยีเจีย้ ทางผ่านขุนเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขยีวชะอุม่ดว้ยตน้ไม ้

นานาพันธุ ์ น าท่านเขา้สู่ เขตเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ ห่างจาก

ตัวเมอืงไป 8 กม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถ ้า ตัง้ชือ่มาแต่สมัยสามกก๊ ภายหลังใชเ้รยีกเป็นชือ่

ภูเขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็น

สถานทีท่อ่งเท ีย่ว แต่เป็นทีวั่ดฝีมอืของนักบนิชัน้เยี่ยมในการบนิลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์ แห่ง

นี ้ เทยีนเหมนิซานมยีอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน ้าทะเล มพีื้นท ี ่190 ตารางกโิลเมตร บน

ยอดเขายังเป็นพื้นท ีป่่าดบิทีส่มบูรณ์อย่างทีสุ่ด ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มอีายุนับรอ้ยปี ในระหว่างปี 

ค.ศ. 2002-2005 การท่องเท ีย่วเทยีนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน   

น าท่านขึน้กระเชา้กอนโดล่า มคีวามยาวทีสุ่ดในโลก คอื 7.5 กโิลเมตรเมตรเป็นกระเชา้ท ี่

ทันสมัยทีสุ่ด ขึน้สู่ เขาเทยีนเหมนิซานใชเ้วลาในการน่ังกระเชา้ 40 นาท ีขึน้สู่จุดสูงสุด “เซีย่จา้น” 

ชมความงามของภูผานับรอ้ยนับพันยอด จากนัน้น่ังกระเชา้ลงมาทีส่ถาน ี “จงจา้น” น่ังรถของการ

ท่องเท ีย่วทอ้งถ ิน่น าท่านเดนิทางสู่ทางขึน้ประตูสวรรค ์ ประตูนีม้คีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 

57 เมตร ความลกึ 60 เมตร ถงึทางขึน้จุดธูปใหญ่ไหวฟ้้าขอพรเทพสวรรค ์ แลว้ทา้ทายความ

สมบูรณ์ของร่างกาย ออกก าลังกายขึน้บันได 999 ชัน้ ขึน้สู่ช่องเขาประตูสวรรค ์ “เทยีนเหมนิ

ซาน”   
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**หมายเหตุ: ระหว่างการท่องเท ีย่วอาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + 

ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ท ีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรอืหากบันไดเลือ่นประกาศปิด การ

เท ีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ทัง้นีท้างบรษัิทจะจัดตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ และเรือ่ง

การเปลีย่นแปลงต่างๆ ยึดตามทางการท่องเท ีย่วจนี ท ีป่ระกาศ โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป ชมความงามของประตูสวรรค์ ซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดขั้บเครือ่งบนิเล็กลอด

ผ่านช่อง ภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ ีน่่าสนใจจากชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึง่ (การขึน้ถ ้า

เทยีนเหมนิขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) ชม ความมหัศจรรย์ “หนา้ผาลอยฟ้าทางเดนิกระจก” 

รมิหนา้ผาสัมผัสความแปลกใหม่ของการทอ่งเท ีย่ว เนือ่งจากเทยีนเหมนิซานถูกรายลอ้มดว้ยภูเขา

รูปทรงสวยงามแปลกตาจงึมกีารสรา้งทางเดนิแบบสะพานใหนั้กท่องเท ีย่วไดเ้ดนิลัดเลาะชมววิ

ทวิทัศนไ์ปตามขอบหนา้ผาสูงชัน 

น าท่านชม รา้นจ าหนา่ยผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพทีท่ าจากยางพารา เช่นหมอน ทีน่อน และ

เครือ่งใชเ้พื่อสุขภาพต่าง ๆ   เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (9)  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั LAN TIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4) 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง จางเจยีเจีย้ – ฉางซา – อิสระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิหวงซงิหลู ่– สนามบนิ 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น าท่านเดนิทางสู่ฉางซา  (ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11)  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซิงหลู่ ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพื่อให ้

ท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแก่คนทางบา้น 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (12) 

  น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิเมอืงฉางซา 

21.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล์ เท ีย่วบนิที ่WE 617 

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 

 

 

 
Enjoy Guangzhou Zhangjiajie 

 5 Days / 4 Nights 
 

ราคารวมต ัว๋ 
เดอืนพฤศจกิายน 59 

ราคาไมร่วมต ัว่ 
เดอืนพฤศจกิายน 59 

ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง ราคาทา่นละ 25,900.- 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 25,900.- 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 25,900.- 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) 24,900.- 13,900.- 

พักหอ้งเดีย่วเพิ่มอกีทา่นละ 4,900.- 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 02 – 06 พฤศจกิายน 2559 
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Big...Enjoy Guangzhou Zhangjiajie 

 5 Days / 4 Nights 
 

ราคารวมต ัว๋ 
 

01-05 ธ.ค. 59 

(วันพ่อ) 

 

ราคารวมต ัว๋ 
 

10-14 ธ.ค. 59 

(วันรัฐธรรมนูญ) 

ราคาไมร่วมต ัว่ 
 

เดอืนธันวาคม 59 

ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง ราคาทา่นละ 27,900.- 23,900.- 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 27,900.- 23,900.- 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มเีตยีง) 
27,900.- 23,900.- 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไมม่เีตยีง) 
26,900.- 22,900.- 13,900.- 

พักหอ้งเดีย่วเพิ่มอกีทา่นละ 4,900.- 

 
 
 

 
Big...Enjoy Guangzhou Zhangjiajie 

 5 Days / 4 Nights 
 

ราคารวมต ัว๋ 
  

ราคาไมร่วมต ัว่ 
 

ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง ราคาทา่นละ 29,900 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 29,900 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 29,900 14,900.- 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) 28,900 13,900.- 

พักหอ้งเดีย่วเพิ่มอกีทา่นละ 4,900.- 

 

อตัรานีร้วม: ภาษนี า้มนัของสายการบนิ,ภาษสีนามบนิไทย ณ วนัท ี ่26 พฤษภาคม 59 

**ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรียกเก็บภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิเพิม่เตมิ** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

หมายเหตุ  

-  เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสิทธิไ์ม่ 

สามารถเรียกรอ้งค่าบริการคนืได ้ ไม่ว่ากรณใีดๆทัง้ส ิน้ 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งม ีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป 

กรณทีีลู่กคา้ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไม่มหีวัหนา้ทัวร์ แต่มไีกดท์อ้งถ ิน่พูดไทยรับ) 

- ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทยีบเท่า การจัดหอ้งพักมาตรฐาน จะเป็น 2 เตยีง/หอ้ง 

(Twin room) หากท่านพัก 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึน้อยู่กับโรงแรมนัน้ๆ หากทางโรงแรมนัน้ๆ ไม่ม ีทางบริษัทฯ จะจัดให ้

ตามความเหมาะสมต่อไป และหากลักษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ของโรงแรม 

- กรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในเอง เพือ่ต่อเทีย่วบนิหรือค่าเดนิทางต่างๆ ทีจ่ะมาร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ  รบกวน

เช็คเวลาบนิหรือสายการบนิกับเจา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนออกตั๋วเพือ่ความถูกตอ้ง หากท่านออกตั๋วไปแลว้ เทีย่วบนิล่าชา้ หรือ

ก ำหนดกำรเดินทำง   01 – 05 ธนัวาคม 2559 (วนัพ่อ) 

10 – 14 ธนัวาคม 2559 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  29 ธนัวาคม 2559 – 02 มกราคม 2560 (วนัปีใหม่) 
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จ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน หรือกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบเนือ่งจากอยู่เหนอืการ

ควบคุมของบริษัทฯ 

 

อตัรานีร้วม 

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับเสน้ทางกรุงเทพฯ-ปักกิง่(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบนิไทย ชัน้ทัศนาจร 

ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการระบุ   ค่ารถรับส่งระหว่างการน าเทีย่วตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่  ี    ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซี่าเขา้ประเทศจนี 

ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

ค่าประกันอุบัตเิหตุหรือเสยีชวีิตดว้ยอุบัต ิเหตุเท่านัน้ คุม้ครองอายุตั ้งแต่ 6 เดอืน -75 ปี ในวงเงนิท่านละไม่เกนิ 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัต ิเหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีข ึน้ไป วงเกนิ 500,000 บาท  ค่า

รักษาพยาบาลอุบัต ิเหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมท์ี่ทางบริษัทฯ จัดท า 

(ส าหรับที่เดนิทางพรอ้มคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมอืงไทยเท่านัน้) ส าหรับท่านอ ืน่ๆ ทีไ่ม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ ท่านจะตอ้งท า

ประกันการเดนิทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ่้ายประกันเพิม่เตมิกับเจา้หนา้ทีฯ่ 

 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่แล้ว 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง       ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือ คนต่างดา้ว  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษี  3% 

ส าหรับราคานีบ้ริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่,ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรีด ฯลฯ 

ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ 50 หยวน/ทรปิ/ต่อทา่น 

ค่าทปิยกกระเป๋า  

ไม่แจกกระเป๋า 

 

การช าระเงนิ   

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าเป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านส าหรับการจองทัวร์ หากภายใน 

3 วันไม่มกีารช าระค่ามัดจ าถอืว่ายังไม่คอนเฟริมที ่ ส่วนท ีเ่หลือจะขอเก็บท ัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัท าการ 

มฉิะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด หรือยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 31 วัน ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

(ยกเวน้กรุ๊ปท ีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลท ีต่ ้องการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปท ีม่กีารการนัตีค่ามดั

จ าท ีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 แจง้ล่วงหนา้ 14 – 30 วัน ก่อนเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 7 – 13 วัน ก่อนเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ล่วงหนา้ 3 – 6 วัน ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรือถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด หรือบางส่วน 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ มสีทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี ้ เม ือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได  ้

2. เน ือ่งจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเด ินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จะไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้ส ิ้น ถา้กรณยีกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิ

ทัง้หมดหรือบางส่วนใหก้ับท่าน 
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3. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิต ิ และอ ืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเน ือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาด

จากทางสายการ บนิ  จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. เม ือ่ท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์

ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคนืไดไ้ม่ว่ากรณใีด 

6. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่องและ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

7. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงข ึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครื่องบนิตาม สถานการณ ์ดังกล่าว 

8. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการ

จากสายการบนิ บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ

ทัวร์อ ืน่ทดแทนให ้ แต่จะไม่คนืเงนิ ใหส้ าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

9. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธ ิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บริษัทฯ นอกจากม ี

เอกสารลงนามโดย ผูม้อี านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

10. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส ิน้ หากเกดิส ิ่งของสูญหาย  อันเน ือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน ือ่งมาจากมสี ิ่งผดิกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดนิทาง ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ๆ  อาท ิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วัดใหญ่ 2009 

ของประเทศนัน้ๆ 

12. เม ือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

 

 

เอกสารในการขอวซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  มหีนา้ว่างประทับตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาเปลีย่นชือ่ – นามสกุล (ถา้ม)ี 

3. เอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่ -นามสกุล ----- หากชือ่-นามสกุลทีร่ะบุในหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่กับหนังสอืเดนิทาง

เล่มเดมิไม่ตรงกัน ใหย้ื่นเอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุลที่ทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพิม่เตมิ กรณเีด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูตบัิตร และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพิม่เตมิ กรณเีด็ก อายุต ่ากว่า 6 ปี สูตบัิตรตัวจริง และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปี  ส าเนาสูต ิบัตร , หากไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมบดิา หร ือมารดา ต้องม ี

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ออกโดยส านกังานเขต 

4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง ท างานท ีเ่ดยีวกนั 3 ทา่นขึน้ไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง (ส าคญัมาก) เพือ่น าขอ้มูลของลูกคา้กรอกฟอรม์ย ืน่ค าร ้องขอวซ่ีา 

     (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิต่อลูกคา้ ) 

6. รูปถ่ายส ีขนาด 2 น ิว้ จ านวน 2 รูป  (สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวซ่ีา ในกรณีดงัต่อไปนี)้ 

3.1 ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

3.2 น ารูปถ่ายเก่า ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3.3 น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเล่น หรือรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยื่นท าวซี่า 

3.4 น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติ๊ กเกอร์ หรือรูปทีป่ริ้นจากคอมพวิเตอร์ 

3.5 ท่านทีใ่ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่า กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองจากตน้สังกัดแนบมาดว้ย 

************************************************************** 
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เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน และ แบบฟอร์มจองทัวร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์............................................................................................ ....................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน  

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  

กรอกข้อมูลส่วนตัว 

5.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS./MRS./MR. )  NAME ...............................................SURNAME ........................................... 

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กินฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกันอยู่ 

กรณทีี่สมรส ระบุชื่อคู่สมรส...............................................................  อาชีพ ........................... ............... 

7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................ 

...................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีสามารถติดต่อได  ้(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

โทรศัพทบ้์าน ................................. ....................  มือถือ ..................................................... 

9.  ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

10. ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน ....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ต าแหนง่งาน ....................................................  รหัสไปรษณย์ี ......................... เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ..................................................        เบอร์โทร  ............................................ .........  
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12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันทีเ่ดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน  

ข้อมูลส าหรบัโรงแรมท่ีพกั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ.......................................................  

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ....................... 

18. ต้องการเลือกท่ีน ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
ลงช่ือ ผูจ้อง................................................................................................. .... 
  
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


