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อตัราค่าบริการ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

10-13 ธ.ค. 60 *วนัรัฐธรรมนูญ* 14,999.- 5,000.- 

24-27 ธ.ค. 60 *วนัคริสต์มาส* 13,999.- 5,000.- 

 เด็กอายตุั้งแต่ 2-18 ปีเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 4,000 บาท  

ราคาอ่ืนๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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2. เด็ก (อายุตั้งแต่ 2-18 ปี) เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 4,000 บาท 
3. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 7,900 บาท (หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องไปเจอ

คณะทีส่นามบินฉางซา และราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา) 
4. กรณลีูกค้าชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอร์ตทีไ่ม่ใช่พาสฯไทย เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 5,000 

บาท ทางบริษัทไม่รวมค่าวซ่ีาให้และลูกค้าจะเป็นผู้ด าเนินการขอวซ่ีาเอง) 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา – ฉางเตอ                                                                                

11.30 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 3 เคาน์เตอร ์E 

สายการบินไทยสมายล ์(WE) โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน  

14.30 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE 616 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน  

  เครื่องบิน) 

 
18.45 น. ถึงสนามบินฉางซา เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวนัออกติดภูเขา 

  ลัวเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง 

  ออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมยาวนาน 

  กวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ 

  เมืองแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองยีหยาง 

 พกัท่ี MEIYASI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง ฉางเตอ - จางเจยีเจี้ ย – สะพานกระจก – รา้นยา – ภาพเขียนทราย 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี1) 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุท- 

  ยานแหง่ชาติแห่งแรกของจีน และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ ย 

  มีเน้ือท่ีกว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดว้ยขุนเขาน้อยใหญ่และตน้ไมน้านาพันธุ์  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4  

  ชัว่โมง)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี2) 
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บ่าย    น าท่านชมและหวาดเสียวกบั สะพานกระจก ท่ีสูงท่ีสุดและยาวท่ีสุดในโลก ตั้งอยูก่ลางสองยอดเขาของหุบเขา 

   แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ ย จากสะพานถึงใตหุ้บเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ถึงแมก้ระจกมีความหนาถึง  

   24 ม.ม.และรับบ ้าหนักคนได้พรอ้มกันถึง 800 คนอต่ก็ท าเอาบางคนเดินขาสัน่ไป บางคนก็ตอ้งใชว้ิธีคลาน  

   นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินบนสะพานน้ีมาแลว้เล่าวา่ เม่ือลมกระโชกมาสะพานจะโคลงเคลงไปมาเพ่ิมความเสียวสะใจ 

   ขึ้ นอีก จากน้ันน าท่านสู่ รา้นยาจนี ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช ้

   สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พรอ้มรบัฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ 

  น า ท่ าน ชม  จิ ต รก รรม ภ าพ วาดท ราย  ห รือ  จ วิน เซิ งฮ วา เยี้ ย น  สถ าน ท่ี ซ่ึ ง จัด แ ส ด งภ าพ วาด 

   ของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น  

   กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรงัสรรคข์ึ้ นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการ  

   ยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  

        

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี3) 

   พกัท่ี JINXIUDONGDU HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม       จางเจยีเจี้ ย – รา้นหยก – รา้นผา้ไหม - ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเชา้) – ระเบียงกระจก  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี4) 

   จากน้ันน าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แลว้จะช่วย 

    ป้องกันอันตรายได ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคุณภาพและมี 

    ช่ือเสียงของประเทศจีน แวะชม โรงงานผลิตผา้ไหม ของจีน ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช ้

   เคร่ืองจกัร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่จริง) เพ่ือมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการ 

   ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี5) 

   น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูม่ณฑลหหูนาน สมยัก่อนเรียกวา่ ภูเขาหวนิเม้ิงซานหรือซงเหลียว- 

  ซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ ย  จากน้ันน าท่าน นั่ งกระเช้าข้ึน สู่เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาว 

  ถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทันสมยัท่ีสุด จากน้ันน าท่านเดินชมความ 

  มหศัจรรยข์องหน้าผาลอยฟ้า หรือ ระเบียงกระจก ใหท่้านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง  

  พรอ้มกับความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สรา้งอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 1.4  
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  กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ภายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด  (ทางเดินกระจกข้ึนอยู่กับสภาพ 

  อากาศถา้อากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดินน้ีจะปิด) สมัผัสความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมา 

  จากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูง 

  เสียดฟ้า งามแปลกตา 

 
 **หมายเหตุ : อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบันไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพ่ือความสะดวกแก่ 

  ลูกคา้ท่ีจะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน + ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทาง 

  บริษัทฯ จะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึงทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และการรกัษา 

  ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยท่ีไม่แจง้ให ้

  ทราบล่วงหนา้**  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี6) 

    พกัท่ี SHANSHUIZHONGTIANG HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่ จางเจยีเจี้ ย – รา้นยางพารา - ฉางซา – ถนนคนเดิน – กรุงเทพฯ                                          

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี7)  

   น าท่านชมผลิตภัณฑ์สินคา้จาก รา้นยางพารา ใหท่้านไดไ้ดเ้ลือกชมผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากยางพาราไม่ว่าจะเป็น  

  หมอน, หมอนรองคอ, ท่ีนอน เป็นตน้ 

  น าท่านเดินทางสู่  เมืองฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนชมววิธรรมชาติอนัสวยงาม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี8) 

บ่าย   น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนด์เนม ยีห่อ้จีนและสินคา้ 

  ราคาถูก  

   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

19.40 น.  เหิ น ฟ้ า สู่  ก รุ ง เท พ ฯ  โด ย ส ายก าร บิ น ไท ยสม าย ล์  เ ท่ี ย ว บิ น ท่ี  WE617 (บ ริ ก ารอ าห ารแ ล ะ 

  เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

22.35 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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 CU CENTER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ200หยวน(1,200บาท)(เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่) 

 (ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบริการ) 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ  

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

 การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะน้ันแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง 

และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 
 

ส ำคญัมำก!!!กรณุำอำ่นและท ำควำมเขำ้ใจ 

ลกูคำ้ทีม่วีซีำ่จนีและสำมำรถใชเ้ดนิทำง เขำ้-ออก ไดต้ำมวนัเดนิทำงทีร่ะบ ุกรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีใ่หร้บั 

ทรำบกอ่นกำรท ำกำรจองทวัร ์แตท่ ัง้นีบ้รษิทัไมม่กีำรลดรำคำทวัรใ์นสว่นของลกูคำ้ทีม่วีซีำ่จนีทกุกรณี 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธส์ินคา้พ้ืนเม้ืองให้

นักท่องเที่ยวไดรู้จ้กัคือ รา้นยาจีน, รา้นหยก, รา้นยางพารา, รา้นผา้ไหม ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จงึเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึง

จะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 50-90 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่ก  าหนด จะตอ้งเสียค่าปรบั 300 หยวน/รา้น และ

หากท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดังกล่าว ท่านจะตอ้งเสียค่าปรบั 300 หยวน/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น  

 

ราคาทัวรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน/ห้ิวข้ึนเครื่องได ้ 

  7 กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  
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- บริการอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหนา้ทวัรช์ านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเขา้ประเทศจีนเฉพาะผูถ้ือพาสฯคนไทยที่เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั้น 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

ราคาทัวรน้ี์ไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ2000หยวน(1,200บาท)/ท่าน/ทริป, ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต ่ 

  พอใจในการบริการ, (เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่) 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  ค่าวีซ่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

- ไมร่วมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไมไ่ดร้บัการยกเวน้วีซ่าหมูค่ณะ (กรณีต่างชาติ เพ่ิม 5,000 บาท และลกูคา้ 

  เป็นผูด้ าเนินการขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไมร่บัยื่นใหค้่ะ) 

- ไมร่วมค่าวีซ่าแบบเด่ียว  

หมายเหตุ 

- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไมน่้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่อง-  

  เท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน 

  , การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี 

  กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  

  ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมา 

  ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด 

  จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข 

  ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์    Easy Zhangjiajie-Dec-WE-W32 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท (ภายใน 3วนั หลงัจากการส ารองที่นัง่ 

  ) ส าหรบัเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดั

จ าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

 

ขอ้แนะน าเพิ่มเตมิ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศจนี 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษา- 

องักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตัวขา้ 

ราชการ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่น่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใช้

ในบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี 

 

 


