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D1 :  กรุงเทพ    (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ฉางซา – เมืองฉางเตอ๋ 
D2 :  จางเจียเจี้ย – รา้นใบขา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแกว้ยาวทีสุ่ดโลก – รา้นนวดฝ่า
เทา้สมุนไพรจีน  
        ถนนคนเดนิซีปู้ เจีย 
D3 :  พพิธิภณัฑ์ภาพวาดเขยีนทราย – รา้นหยก -  เทียนเหมนิซาน - ถ า้ประตสูวรรค์(รวม
กระเชา้และรถอุทยาน)  
       ทางเดนิกระจก – รา้นผลติภณัฑ์ยางพารา 
D4 : รา้นผา้ไหม – ฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบนิ
สุวรรณภูม)ิ 
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สะพานกระจกทีย่าวทีส่ดุในโลก – พพิธิภณัฑ์ภาพเขยีนทราย  

 มหศัจรรคถ์ า้ประตสูวรรค ์( นั่งกระเชา้ + รถอทุธยาน ) 

 ถนนคนเดนิ ซีปู้ เจยี & ถนนคนเดนิหวงชงิลู ่. 

 
วนัแรก : กรุงเทพ    (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ฉางซา – เมืองฉางเตอ๋ 
11.00 
น. 
 
  
 
16.05 
น. 
 
 
20.20 
น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า 
 
 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบนิ  
THAI SMILE (WE) สงัเกตป้ายรบัลูกคา้ เพือ่ท าการรบัเอกสารจากเจา้หน้าที ่
เช็คอนิรบัต ั๋วเดนิทาง ( เคาท์เช็คอนิเตอร์ปิดกอ่นเครือ่งออก 1 ช ั่วโมง หากผู้
เดนิทางมาถงึชา้ ทางบรษิทัจะไมส่ามารถรบัผดิชอบในความเสียหายทีเ่กดิขึน้ ) 
 
บนิลดัฟ้าสูส่นามบนิฉางซา ประเทศจีน โดยเทีย่วบนิที ่WE616  1605 - 2020   
** เวลาทีเ่มืองจีนจะเร็วกวา่ไทย 1 ช ั่วโมง ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งขณะเดนิทาง (มื้อที ่1) 
 
ถงึสนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั หรือทีเ่รียกส ัน้ๆ วา่ 
“สนามบนิฉางชา” เป็นสนามบนิหลกัทีใ่หบ้รกิารในเขตเมืองฉางชา 
(Changsha) และภูมภิาคโดยรอบ   
เมือง “ฉางซา” เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ต ัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้า
เซียง หา่งออกไปทางตอนใตร้ะยะทางกวา่ 130 กโิลเมตรก็เป็นบา้นเกดิของ ทา่น
ประธานเหมาเจอ๋ตุง ผูก้อ่ต ัง้พรรคคอมมวินิสต์ของจีนและเป็นผูพ้ลกิประเทศจีน
ใหเ้จรญิรุง่เรืองอยา่งทีเ่ป็นในตอนน้ี   และเมืองน้ียงัถือเป็นเมืองแหง่อาหารของ
ประเทศจีน เป็นเมืองทีอ่าหารเผ็ดรอ้นเป็นทีนิ่ยมมากวา่ทุกๆเมือง เชน่ทีใ่ครๆรูจ้กั
เตา้หูเหม็นทีน่ี่คอืแหลง่ก าเนิดของอาหารชนิดน้ี ในปจัจุบนัยงัเป็นศนูย์กลางดา้น
การเมือง เศรษฐกจิอีกดว้ย  
หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้
น าทา่นเดนิสู ่เมืองฉางเตอ๋ (Changde) ซึง่เป็นเมืองทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน ใชเ้วลาประมาณ 2 ช ั่วโมง 
บรกิารอาหารค ่า แบบเซทเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง ( มื้อที ่2 ) 
น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั  HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่    

วนัที2่  จางเจียเจี้ย – รา้นใบขา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแกว้ยาวทีสุ่ดโลก – รา้นนวดฝ่า
เทา้สมุนไพรจีน - ถนนคนเดนิซีปู้ เจีย 
เชา้ 
 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื้อที ่3) 
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เทีย่ง 
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า 
 

หลงัอาหารเชา้ ท าการเช็คเอาท์ และทางคณะจะน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจี้ย 
เมืองน้ีเคยถูกเรียกวา่ ตา้ยง   และมีประวตัยิาวนานต ัง้แต ่221 ปีกอ่น
ประวตัศิาสตร์ ผูค้นไดอ้าศยัอยูท่ ัง้สองฝากของ แมน่ ้าหลีฉุย (แมน่ ้าหลกัในจาง
เจียเจีย) ซึ่งตอนน้ีอยูใ่นเขตของเมืองจางเจียเจีย มานานต ัง้แตส่มยัยุคหนิ การต ัง้
รกรากของมนุษย์ในบรเิวณน้ีนัน้ยอ้นไปกวา่หน่ึงแสนปี เทียบไดก้บัเขตทีเ่ป็นที่
รูจ้กัอยา่งซีอาน ปกักิง่ และอืน่ๆ 
จางเจียเจี้ย เป็นหน่ึงในเมืองทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดของจีน ซึ่งลือชือ่ดว้ยทรพัยากร
การทอ่งเทีย่วทีม่ีเอกลกัษณ์ของตนเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัในเมืองจางเจียเจี้ย 
เป็นพื้นทีป่่าไมถ้งึ 98% นอกจากภูเขา สายน ้า และพนัธุ์พืชพนัธุ์สตัว์แลว้ ถ า้ใน
บรเิวณ จางเจียเจี้ย มีจ านวนมาก และขนาดใหญ ่ตา่งมีเอกลกัษณ์ และชือ่เรียก
ตา่งกนั ซึ่งนบัเป็นออกชเิจนทางธรรมชาต ิ  ชาวจางเจียเจ้ีย ผูซ้ึง่รกัในธรรมชาต ิ
ไดด้ าเนินนโยบายอนุรกัษ์ธรรมชาตอิยา่งมีประสทิธผิล เมืองจางเจียเจี้ยจงึประดจุ
ด ั่งดนิแดนบรสิุทธิข์องโลก ณ ทีแ่หง่น้ียงัเป็นแหลง่ชุมชนของ 33 ชนเผา่ เชน่ ชน
เผา่ถูเ่จีย ชนเผา่ไป๋ และชนเผา่เหมียว สภาพภูมศิาสตร์ทีม่ีเอกลกัษณ์ท าให้
วฒันธรรมของชนเผา่ตา่งๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี 
น าทุกทา่นสู ่รา้นใบชา สวรรค์ของคนรกัชา ใหท้า่นไดร้บัฟงัความรูเ้รือ่งของชา 
ชมิชาทีม่ีชือ่เสียงของประเทศจีน เช่นชาอูห่ลงของปกักิง่ ชาผูเ๋ออ๋จากหยุนหนาน  
และชาอืน่ๆทีม่ีชือ่เสียงตา่งๆหลากหลายชนิด   ใหท้า่นไดช้มกระบวนการผลติของ
ใบชาแหง้และใหท้า่นไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนิดตา่งๆอีกดว้ย 
 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู อาหารไทย ( 
มื้อที ่4 ) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แกรนด์แคนยอน แหง่จางเจียเจี้ย ทีสุ่ดในโลกกบัสะพาน
แกว้ขา้มเขาแหง่น้ี  ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดในจางเจียเจ้ีย ทีม่ีความ
สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim 
Dotan นกัออกแบบชือ่ดงัจากอสิราเอล  น าทา่นพสิจูน์ความกลา้กบั สะพานแกว้
จางเจยีเจี้ย เหนือแคนยอน ซึ่งสะพานแกว้แหง่น้ีท าหน้าทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหน้า
ผาเขา้ดว้ยกนั  
(** ขอสงวนสทิธใินการใหบ้รกิาร หากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความ
ปลอดภยั หรือไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืน
คา่บรกิารใดๆท ัง้สิน้ใหท้า่น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า**)  
จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายจากความเหน่ือยลา้กบั
การนวดเทา้ และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนโบราณ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่
เป็นอีกวธิีหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด ปรบัสมดลุใหก้ารไหลเวียนของโลหติ
ดว้ยวธิีธรรมชาต ิ  
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น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิซีปู้ เจีย เป็นถนนคนเดนิทีพ่ึง่สรา้งใหมไ่ดไ้มน่านโดยเป็น
การลงทุนของรฐับาลทอ้งถิน่ทีน่ี่ใหเ้ป็นสถานทีช่อ๊ปป้ิงของนกัทอ่งเทีย่วทีม่าจาง
เจียเจี้ยและเป็นสถานทีส่รา้งรายไดใ้หแ้กช่าวบา้นในพื้นทีใ่หม้ีงานท ากนั   
บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ( มื้อที ่5 ) 
น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั  STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบั
เทียบเทา่     

วนัที ่3 : พพิธิภณัฑ์ภาพวาดเขยีนทราย – รา้นหยก -  เทียนเหมนิซาน - ถ า้ประตสูวรรค์
(รวมกระเชา้และรถอุทยาน) - ทางเดนิกระจก – รา้นผลติภณัฑ์ยางพารา 
เชา้ 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง 
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มื้อที ่6 )  
น าทุกทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์ภาพวาดเขยีนทราย "จวนิเซงิฮวา่เยียน" เมอืงจาง
เจียเจี้ย หรือทีเ่รียกกนัวา่ จติรกรรมภาพเม็ดทราย  ภายในพพิธิภณัฑ์เป็นที่
รวบรวมและจดัแสดงผลงานทีม่ีคณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิาม "หลีจ่วนิ
เซงิ" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมือทีใ่ชห้นิทรายและสีธรรมชาตทิี่
สกดัจากเปลือกไมใ้บไมเ้ป็นวตัถุดบิในการเขยีน ภาพเขยีนเหลา่น้ีนอกจากจะ
ทรงคณุคา่ทางศลิปะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เชน่ กรวดสี เม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มา
จดัแตง่เป็นภาพทวิทศัน์ จติรกรรมทีร่งัสรรค์ขึน้มาลว้นไดร้บัรางวลัและยกยอ่ง
มากมาย หลายปีซอ้นจนเป็นทีเ่ลือ่งลือไปท ั่วโลก 
น าทา่นชมของขึน้ชือ่เมืองจีน รา้นหยก ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นได้
เลือกซ้ือเป็นของฝาก  
 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูสุกี้เห็ด ( มื้อที ่
7 ) 
หลงัอาหารกลางวนั น าทุกทา่นนั่งกระเชา้ทีม่ีความยาวทีสุ่ดในโลก  การจดัระบบ
การขนสง่นกัทอ่งเทีย่วดว้ยระบบเคเบิล้คาร์ ซึง่มีความยาวมากทีสุ่ดในโลก
ประมาณ 7,455 เมตร ท าใหน้กัทอ่งเทีย่วไดห้อ้ยตอ่งแตง่อยูบ่นความสูงระดบันัน้ 
โดยใชเ้วลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นั่งไดป้ระมาณ 8 ทา่น และกระเชา้
แหง่น้ีจดัไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่ีความทนัสมยัมากทีสุ่ดแหง่หน่ึง ระหวา่งทางทา่นจะ
ไดช้มความงามของภูเขานบัรอ้ยลูก สลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา  
เมือ่ทุกทา่นไดล้งจากกระเชา้แลว้ ก็จะน าทุกทา่น เดนิลดัเลาะขอบหน้าผา ซึง่ก็เป็น
จุดหน่ึงทีน่กัทอ่งเทีย่วผูก้ลา้ไมค่วรพลาด ทางการไดจ้ดัท าทางเดนิเลาะขอบผา
เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วสมัผสัความหวาดเสียวของ ระเบียงแกว้ ไวด้ว้ย ซึง่เป็น
ทางเดนิแบบกระจกใสทีม่ีระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลถงึ 1,433 เมตร  ใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิทางสูดอากาศบรสิุทธิ ์แหลง่โอโซนทีส่ าคญัของโลกสู ่เทียนเหมนิซาน 
หรือเรียกขานกนัวา่ “ประตสูวรรค์” (The Heaven’s Gate of Tianmen 
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Shan)  ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รียกตามลกัษณะคอื โพรงหนิธรรมชาตทิีอ่ยูสู่งบนภูเขา
ขนาดใหญ ่มีความสูงของชอ่งถงึ 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร เมือ่มองจาก
ดา้นลา่งดคูลา้ยประตูขนาดใหญท่ีเ่ปิดทางเขา้สูเ่บื้องบน โดยเฉพาะทีแ่สงอาทติย์
รอดผา่นโพรงหนิ ซึง่ดตูระกาตาใหค้วามรูส้กึวา่ ประตจูากสวรรค์ก าลงัเปิด
ตอ้นรบัทุกทา่น 
(**หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงการเดนิางสูเ่ทียนเหมนิซาน 
อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความ
สะดวกแกลู่กคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินานเน่ืองจากมีนกัทอ่งเทีย่วจ านวนมาก หรือ
หากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ท ัง้น้ีทางบรษิทัจะ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหน่ึง // และในสว่นการนั่งรถของ
อุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตสูวรรค์ หากรถของอุทยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตู
สวรรค์ได ้ทางบรษิทัฯ จะไมค่ืนเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้น้ี 
ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว ขอสงวน
สทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหน้า**) 
จากนัน้น าทา่นชม “รา้นผลติภณฑ์ัยางพารา”   น าทา่นชมสนิคา้แปรรูปทางการ

เกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยีการผลติทีท่นัสมยัของ

ประเทศจีน ไดน้ าผลติภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเครือ่งนอน ของใชใ้นบา้น ได้

อยา่งลงตวั   

 
บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ป้ิงยา่งสไตล์เกาหลี ( 
มื้อที ่8 ) 
น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั  STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบั
เทียบเทา่     

วนัที ่4 : รา้นผา้ไหม – ฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิฉางซา - กรุงเทพฯ
(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
เชา้ 
 
 
 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มื้อที ่9 ) 
ท าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ใหท้า่นไดร้บัฟงัความรูเ้รือ่งการเล้ียงไหมจนถงึข ัน้ตอนการ
ผลติผลติภณัฑ์จากไหมธรรมชาตอินัน่าทึง่ เลือกชม เลือกซื้อสนิคา้และผลติภณัฑ์ 
ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคณุภาพในทอ้งถิน่ตามอธัยาศยั   
 
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่เมืองฉางซา เป็นอีกหน่ึงเมืองทีน่่าสนใจ ดว้ยเป็นเมืองเอก
ของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ต ัง้อยูใ่นเขตลุม่แมน่ ้า Xiang จงึท าให้
ทีน่ี่มีความอุดมสมบูรณ์ท ัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม ทีส่ าคญัยงัเป็นบา้นเกดิ
ของ เหมา เจอ๋ตงุ อดีตผูน้ าของจีน 
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เทีย่ง 

บา่ย 
 
 
21.20 
น. 
 
23.55 
น. 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มื้อที ่10 ) 

หลงัอาหารเทีย่ง น าทุกทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิหลู่ แหลง่ช็อปป้ิงทีเ่มือง
ฉางซาคลา้ยๆกบัสยามบา้นเรามีสนิคา้แบรนด์แนมของจีน อาทเิชน่เสื้อผ้่า 
รองเทา้ กระเป๋า ฯลฯ ราคาไมแ่พง 
 
บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ  THAI SMILE (WE) 
เทีย่วบนิที ่WE617  
 
 คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มื้อที ่11 ) 

 

เพือ่สทิธแิละประโยชน์ของทา่นเอง กรุณาอา่นขอ้ตกลงและเงือ่นไขกอ่นท า
การจอง 

ถา้ทา่นท าการจองใดๆ กบับรษิทัแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข

ท ัง้หมด   

** ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุต ัง้แต ่2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก ** 

ทารก คดิเฉพาะคา่ธรรมเนียมจากสายการบนิ คนละ 8,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนียมของสายการบนิ ณ 

วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2561 
หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรฐับาลจีนรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมืองจีนเพือ่โปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล เชน่ บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก· ยางพารา ,  รา้นจวิ

เวลรี ่กงัหนั ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบรษิทัฯ จงึอยาก

เรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อ

ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัทางบรษิทัและไกด์ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หาก

ลูกคา้ไมม่ีความประสงค์จะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

2. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคาตามจรงิ อนัเน่ืองมาจากคา่ภาษีน ้ามนัที่

เพิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า       
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3. ราคา Promotions ไมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุป๊เหมา .. กรณีตดักรุป๊จะใชร้าคาเต็มเทา่นัน้        

4.  ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ทา่นใด

สนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลูกทวัร์ท ัง้สิน้ แตเ่ป็น

การบอกกลา่วลว่งหน้า 

 

ก าหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร                                           

ก าหนดการ

เดนิทาง 

2561 

 

รายละเอียดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่ 

Promotio

n 

 

ราคาเด็ก  

 2-18 ปี   

 

ราคากรุป๊

เหมาสว่นตวั พกั

เดีย่ว 

 

กรุ้

ป

ไซ

ด์ 

21-24 มถินุายน 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 9,988 13,988 13,988 3,500  21 

5-8 กรกฎาคม 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 9,988 13,988 13,988 3,500  21 

12-15 กรกฎาคม 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

2-5 สงิหาคม 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

9-12 สงิหาคม 2561 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 14,555 17,555 17,555 3,500  21 

6-9 กันยายน 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

20-23 กันยายน 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

4-7 ตลุาคม 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

11-14 ตลุาคม 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 14,555 17,555 17,555 3,500  21 

1-4 พฤศจกิายน 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

 8-11 พฤศจกิายน 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 
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22-25 พฤศจกิายน 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 11,555 14,555 14,555 3,500  21 

6-9 ธนัวาคม 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 14,555 17,555 17,555 3,500  21 

20-23 ธันวาคม 2561 
BKK-CSX WE616 16.05-20.20 
CSX-BKK WE617 21.20 – 23.55 12,555 15,555 15,555 3,500  21 

 
 
                                    

 

1. อตัราคา่บรกิารน้ีรวม 

 คา่ต ั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ี 

 คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น 

** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง   TWN / 

DBL / SGL / TRP  หากไมม่ีการระบุ ทางบรษิทั ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ เมนูพิเศษ ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี + สุกี้เห็ด ชาบู + 

อาหารไทย   

 คา่จา้งมคัคเุทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) 

 

2. อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม 

 คา่วีซ่ากรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเทา่นัน้ !! 

 วีซ่าเดีย่ว ในกรณีทีท่างการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุป้ 144  อนัเน่ืองมาจากมีการประชุม 

หรือเหตุใดใดก็ตาม ทางผู้เดนิทางตอ้งเป็นผู้ช าระคา่วีซ่าเองท่านละ 1,800 บาท ** ส่ง

เอกสารก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากล่าช่าผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบส่วนตา่งคา่

ยืน่วีซ่าดว่นเอง  
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 วีซา่เดีย่วส าหรบัชาวตา่งชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งท าเองทีส่ถานฑตูจีน 

 คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ทา่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  ( เด็ก – ผูใ้หญ ่

เทา่กนั ) 

 คา่ทปิคนหวัหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพอใจในการตอบแทน

การบรกิาร  

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่

โทรศพัท์ทางไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่

ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์กอ่นการใชบ้รกิาร) 

 โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมีการสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 กรณีชาวตา่งชาต ิไมไ่ดถ้ือพาสปอร์ตไทย มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ในกรณีทีต่อ้งยืน่วีซ่าเดีย่ว  ... เอกสารทีใ่ช้ยืน่วีซ่าจีนมีดงัน้ี 

1. พาสปอร์ตเลม่จรงิ อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั  และ ตอ้งมี

หน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า พรอ้มส าเนา 1 ชุด 

2. รูปถา่ยสี 2 รูป ตอ้งเป็นรูปถา่ยปจัจุบนั (ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) หน้าตรง พื้นหลงั

สีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว (48 มม. X 33 มม.)  เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย 

ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลงัสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครือ่งประดบั 

ต้องเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร 

ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3. เด็กต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางกบัพอ่ และ แม ่เพิม่ 

3.1 ส าเนาสูติบตัร (เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบตัรตวัจริงด้วย) เขียนชื่อ

ภาษาองักฤษตอ่ทา้ยชือ่ พอ่, แม,่ ลูก 

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เด็ก) 

3.3 ส าเนาทะเบียนบา้น (เด็ก) 

3.4 ใบเปลีย่นชือ่ นามสกุล(ถา้มี) 

กรณีเดนิทางกบัพอ่ หรือ แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

ส าเนาทะเบียนบา้นของ พอ่ และ แม ่

หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรือแม่ฝ่ายหน่ึง ต้องเป็น

หนงัสือทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เทา่นัน้ 
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กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่ หรือ แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กบัผู้อื่น ระบุความสมัพนัธ์ ต้องเป็นหนงัสือที่

ออกโดย หน่วยงานราชการ เทา่นัน้ 

 

 3. การช าระคา่บรกิาร 

3.2  ส าหรบัราคาเต็มหรือกรุป๊เหมา ช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาทเพือ่เป็นการส ารองที่

นั่งอยา่งชา้ 2 วนัหลงัท าการจอง   

3.2 ส าหรบัราคาเต็มหรือกรุป๊เหมา กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ 20 วนักอ่นออกเดนิทาง  

3.3 กรณีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์

นัน้ๆ 

4. การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงนิมดัจ า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หากมีการยกเลกิ จะ

ไมม่ีการคนืเงนิในทุกกรณี 

 4.2 ส าหรบัราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัขึ้นไป สามารถท า

เรือ่งขอคนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดได ้  

    4.2 ส าหรบัราคาเต็มหรือกรุป๊เหมา แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  15 -29 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยใน

สว่นของเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

    4.3 ส าหรบัราคาเต็มหรือกรุป๊เหมา แจง้ยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

    4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมดัจ า หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่

ต ั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

5.  กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

 5.1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 

 5.2 คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

 5.3 คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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 5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง 

หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่

วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

5.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ทีก่รุงเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ท ัง้สิน้ 

 

6. เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

6.1     ทวัร์น้ีส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงค์เพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

6.2 การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปการนัตี

ออกเดนิทางแบบไมม่ีหวัหน้าทวัร์ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรือเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บุคคลทีม่ีอายุต ัง้แต ่18 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 10 ทา่น 

6.3 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรือใช้บรกิารตามทีร่ะบุไว้ใน

รายการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ 

ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่น 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางน้อยกวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 15 วนั

ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่ีวีซ่า  แตห่ากทางนกัท่องเทีย่วทุกทา่นยินดีทีจ่ะ

ช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกวา่ทีท่างบรษิทัก าหนด

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

6.5 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิ ในกรณีทีน่กัท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ิไดส้่งหน้าหนงัสือเดนิทางใหก้บัทาง

บรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

6.6 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของ

ประเทศทีเ่ดนิทาง ท ัง้น้ี บรษิทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่

เป็นส าคญัทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยั

ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
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6.7 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ของ

บรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ เพือ่เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัร์รวมท ัง้ไฟล์บนิและ

เวลานดัหมายทวัร์ หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

6.8 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆโดยไมต่อ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหน้า 

 


