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มือ้พเิศษสกุีเ้ห็ด , อาหารไทย , บารบ์คิวิเกาหล ี 
 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่านชมววิแม่น า้เซียงเจียง – จางเจียเจีย้  

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอย
อ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

07.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
12.05 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึงของจีน

รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีค ากล่าววา่  “หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่
ไดม้าฉางซาเมืองเอกกเ็หมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือทั้งสินคา้     

ก าหนดการเดนิทาง  วนัที่  9-12, 23-26 ก.ย. // 13-16, ***20-23 ต.ค. 60 
10-13, 23-26 พ.ย. // 14-17, 21-24 ธ.ค. 60 
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แบรนดเ์นม ยี่หอ้จีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพ้ืนเมืองใหท่้านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินใหท่้านซ้ือ
ของพ้ืนเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจ้ีย ผ่านชมววิแม่น า้เซียงเจยีง ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัของเมืองฉางซาท่ีตน้ก าเนิด
ไหลมาจากแม่น ้าแยงซีเกียง   รถบสัปรับอากาศน าท่านมุ่งหนา้สู่ สู่ จางเจยีเจีย้ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพ้ืนท่ีมากกวา่ 
264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพ้ืนท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 
1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสา
หินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้า และน ้าตกมากมาย 
รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 40 ถ ้า ซ่ึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศันท่ี์งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
พกัที่จางเจียเจีย้ TIANZI HOTEL www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจีย้ – สะพานแก้วยาวทีสุ่ดในโลก – เดินทางชมววิในแกรนด์แคนย่อน – 
ร้านยาจีนแผนโบราณ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลงัอาหาร น าท่านชม ร้านผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้
เคร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพ่ือมาท าใสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้ง
ของฝากและใชเ้อง   น าท่านเท่ียวชม จางเจยีเจีย้แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ในจางเจียเจ้ีย  เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดดว้ยความยาวถึง 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความ
หนา 24 มิลลิเมตร รับน ้ าหนกัคนพร้อมกนัได ้800 คนไดส้บายๆ  วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกิน
กวา่ค าบรรยายใดๆ  ใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ  

หมายเหตุ...เน่ืองจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิด
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ในการเปลีย่นสถานที่เที่ยวอ่ืนทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจนีพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย  จากนั้นน าท่านชม ศูนย์
สุขภาพแอนไอออน ใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพเป็นของฝาก   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
พกัที่จางเจียเจีย้ TIANZI HOTEL www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  ร้านหยก – พพิธิภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านชา – ฉางซา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านสู่ ร้านหยก ท่ีมีผีซ่ิว สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้นครอบครอง
แลว้จะร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ จากนั้นน าท่านไปเท่ียวชม จวนิเซิงฮวาเยีย้น พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึง
เป็นผูท่ี้ริเร่ิม ศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย  ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน  ฯลฯ 
มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไป
ทัว่โลก   

http://www.tianzihotel.com/
http://www.tianzihotel.com/
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารน าท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ใหท่้านชิมชาด า สุดยอดใบชา
ของมณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ืองสุขภาพ ใหท่้านเลือกซ้ือเป็นของฝาก   จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ย
เสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย ์  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารเขา้ท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 
       ที่พกั HUAFENG HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัทีส่ี่  ฉางซา - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.55 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน FD 541    
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ *** 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสุนนของจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง  
หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาช าระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดนิทางในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีทีน่ ้าหนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักที่เกนิเอง *** 

 

ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัเดี่ยว 

9-12, 23-26 ก.ย. // 13-16 ต.ค. 60 
10-13, 23-26 พ.ย. // 14-17, 21-24 ธ.ค. 60 

9,999.- 3,900.- 

20-23 ต.ค. 60 12,999.- 3,900.- 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ) 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท  
-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,200 บาท  
 

เง่ือนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง ช าระค่าทวัร์ยอดเต็ม ภายใน 3 วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

 

@ @  เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. ส ำเนำพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  

- ตวัอยา่งส าเนาพาสปอร์ต  
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อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท 

 

เง่ือนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงนิล่วงหน้าเตม็ 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมดัจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก
จะไม่มกีารคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท า
เร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงั

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ี
อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
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-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบาง
รายการ 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 
 
 


