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อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

27-30 มิ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

27-30 ส.ค. 60 15,999.- 4,500.- 

13-19 ก.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

20-23 ก.ย. 60 14,999.- 4,500.- 
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01-04 พ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

07-10 พ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

15-18 พ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

21-24 พ.ย. 60 14,999.- 5,000.- 

27-30 พ.ย. 60 14,999.- 5,000.- 

12-15 ธ.ค. 60 15,999.- 5,000.- 

19-22 ธ.ค. 60 15,999.- 5,000.- 

 เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปีเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 4,000 บาท  
ราคาอ่ืนๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เก็บค่าทวัร์เพิม่ 4,000 บาท 
3. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 7,900 บาท 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจ้ีย 

04.30 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ชั้น3  ประตูทางเขา้ที่2  เคานเ์ตอร1์-2  สายการบินแอร ์

เอเชีย(FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกใหกั้บท่าน  

07.30 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD540  

 
 

***ไม่มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซียไม่อนุญาตใหเ้ลือกท ี่

น ัง่จะเป็นระบบสุ่มท ีน่ ัง่ ไม่สามารถรเีควสท ีน่ ัง่ก่อนได*้** 

12.10 น. ถึงสนามบินฉางซา เมืองฉางซา ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของแม่น ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขา 

  ลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง 

  ออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ อีกท้ังยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน 
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  กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 

  เมืองแลว้  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองจางเจียเจี้ ย  อุทยานมรดกโลกต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู 

  หนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  

  อุทยานจางเ จียเ จ้ียมีเ น้ือท่ีกว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไมน้านาพันธ์ุ  (ใชเ้วลา 

  เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) 

 พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง สะพานกระจก – รา้นหยก – ภาพเขียนทราย – รา้นผา้ไหม – ถนนคนเดิน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่3) 

   น าท่านชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก(สะพานแก้ว) ท่ีสูงท่ีสุดและยาวท่ีสุดในโลก ต้ังอยู่กลางสองยอดเขา 

   ของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเ จ้ีย จากสะพานถึงใต้หุบเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ถึงแมก้ระจกมี 

   ความหนาถึง 24 ม.ม.และรับน ้าหนักคนได้พรอ้มกันถึง 800 คนก็ท าเอาบางคนเดินขาสัน่ไป บางคนก็ต้องใชว้ิธี 

   คลาน นักท่องเท่ียวท่ีได้เดินบนสะพานน้ีมาแลว้เล่าว่า เมื่อลมกระโชกมาสะพานจะโคลงเคลงไปมาเพ่ิมความเสียว 

   สะใจข้ึนอีก 

 
   จากน้ันน าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แลว้จะช่วยป้อง- 

 

  กันอันตรายได้ ใหท่้านได้เลือกซื้ อก าไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลท่ีมีชื่อเสียง ท่ีมีคุณภาพและมี 

  ชื่อเสียงของประเทศจีน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) 

บ่าย    น า ท่ านช ม  จิ ต ร ก ร ร มภ าพ ว าด ท ร าย  ห รื อ  จวิ น เซิ งฮว า เ ยี้ ยน  สถ าน ท่ี ซึ่ ง จัด แ สด งภ าพว า ด 

   ของหล่ีจวินเซิง ซึ่งเ ป็นผูท่ี้ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใช ้วัสดุธรรมชาติ เช่น  

   กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ข้ึนมา ล้วนได้รับรางวัลและการ  

   ยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน าเสน้ไหม 
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   ออกมาผลิตเป็นสินคา้ท้ังใชเ้ครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เ พ่ือมาท าไสน้วม 

   ผา้ห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้ อเป็นท้ังของฝากและใช ้เอง น าท่านช ้อปป้ิงท่ี ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่มีสินค ้า 

   มากมายใหท่้านเลือกซื้ อท้ังสินคา้แบรนด์เนมจีนและสินคา้ราคาถูก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่5) 

 พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ีสาม    ภูเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจก – ฉางซา – รา้นยาจีน – รา้นยางพารา   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่6) 

   น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ต้ังอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้ งซานหรือซงเหลียว- 

  ซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเ จ้ีย จากน้ันน าท่าน นั่งกระเช้าข้ึน สู่เขาเ ทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาว 

  ถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทันสมัยท่ีสุด จากน้ันน าท่านเดินชมความ 

  มหัศจรรย์ของหน้าผาลอยฟ้า หรือ ระเบียงกระจก ใหท่้านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง  

  พรอ้มกับความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1.4  

  กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ภายใต้ทางเดินกระจกท้ังหมด  (ทางเดินกระจกข้ึนอยู่กับสภาพ 

  อากาศถา้อากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดินน้ีจะปิด) สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมต้นไมอ้อกมา 

  จากซอกหิน หลากหลายพันธ์ุ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูง 

  เสียดฟ้า งามแปลกตา จากน้ันน าท่าน นั่งรถลง เพ่ือชมความงาม 2 ขา้งทาง 

 
 **หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพ่ือความสะดวกแก่ 

  ลูกคา้ที่จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นข้ึน + ลงกระเช้า ทั้งน้ีทาง 

  บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึงทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา 

  ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส  าคัญ โดยที่ไม่แจง้ให  ้

  ทราบล่วงหนา้**  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่7) 

  น าท่านเดินทางสู่  เมืองฉางซา ระหว่างทางใหท่้านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม 
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    จากน้ันน าท่านสู่ ร้านยาจีน ฟังเรื่องราวเ ก่ียวกับการแพทย์โบราณต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช  ้

    สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ  น าท่านชมผลิตภัณฑ์สินคา้จาก  

    ร้านยางพารา ใหท่้านได้ได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นหมอน, หมอนรองคอ, ท่ีนอน เป็นต้น 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่8) 

    พักที่ MEIYASI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีส่ี ฉางซา – กรุงเทพฯ                                          

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่9)  

   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

12.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อชีย เท่ียวบินท่ี FD541  

15.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 CU CENTER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ170หยวน(1,100บาท)(เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่) 

 (ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้ จนเป็นท่ีพอใจ  

แลว้จึงวางมัดจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

 การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดนิทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการเดนิทาง 

และผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมีอายไุม่ต  า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 
 

ส าคญัมาก!!!กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจ 

ลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้บั 

ทราบกอ่นการท าการจองทวัร ์แตท่ ัง้นีบ้รษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีทุกกรณี 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพันธสิ์นคา้พื้ นเม้ืองให้

นักท่องเท่ียวไดรู้ ้จักคือ รา้นยาจีน, ร ้านหยก, รา้นยางพารา, ร ้านผา้ไหม ซ่ึงจ าเป็นต ้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย 
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เพราะมีผลกับราคาทัวร ์จึงเรียนใหก้ับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นทุกรา้นจ าเป็นต ้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึง

จะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 50-90 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับ 300 หยวน/รา้น และ

หากท่านไม่ประสงค์จะเขา้ร ้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 300 หยวน/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  

 

ราคาทัวรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/ห้ิวขึ้ นเครื่องได ้ 

  7 กิโลกรัม 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ  านวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทัวรช์  านาญงานและมคัคุเทศกท์้องถ่ิน ตลอดการเดินทาง  

- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปเขา้ประเทศจีนเฉพาะผูถื้อพาสฯคนไทยท่ีเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ ๊ปเท่านั้น 

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

ราคาทัวรน้ี์ไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถท่านละ170หยวน(1,100บาท)/ท่าน/ทริป, ส่วนหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่  

  พอใจในการบริการ, (เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่) 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  ค่าวีซ่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

- ไม่รวมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกคา้ 

  เป็นผูด้  าเนินการขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไม่รบัย่ืนใหค้่ะ) 

- ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว  

หมายเหตุ 

- จ  านวนผูเ้ดินทางข ั้นต า่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่อง-  

  เท่ียว 
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- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน 

  , การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี 

  กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง รายการ,  

  ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมา 

  ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิด  

  จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข 

  ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ล้วทั้งหมด 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการส ารองท่ีนัง่ 

  ) ส าหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทัวรท้ั์งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ  าเต็มจ  านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดั

จ  าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ  า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได  ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได  ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

ขอ้แนะน าเพ่ิมเติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศจีน 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษา- 

องักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ  าตวัขา้ 

ราชการ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
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3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะต้องใช้

ในบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี 

 

 


