
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11847 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 
 

 
 



วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา 

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี - เมอืงฉางซา                              (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 1-2 เคานเ์ตอรห์มายเลข 1-2 สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบนิ 

Air Asia เทีย่วบนิที ่FD540 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนครือ่งบนิ ** 

22.22 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฉางซา (Changsha) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่ง

เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทัง้ยังเป็นเมอืงหลักของมณฑลหหูนาน มวัีฒนธรรมและประวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 

ปี ในปัจจุบันยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิอกีดว้ย 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Vienna Hotel ระดบั 4 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงฉางซา - เมอืงจางเจยีเจ ีย้ - ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน - ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก - ถ า้ประตูสวรรค ์- รา้น

ผลติภณัฑจ์ากยางพารา                             (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจ ีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึ่งในเมอืง

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีสุ่ด มชีือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการท่องเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเทีย่วส าคัญในเมอืงจาง

เจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไมถ้งึ 98% ซึง่นับเป็นออกชเิจนจากธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบรสิุทธิ์ของโลก

นอกจากนี้แลว้ ณ ทีแ่ห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว เป็นตน้ สภาพ

ภมูศิาสตรท์ีม่เีอกลักษณ์ท าใหวั้ฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างด ีความหลากหลายทางภูมปิระเทศของเขต

ธรรมชาต ิแตล่ะแหง่ของเมอืงจางเจยีเจีย้ไดน้ ามาซึง่ความอดุมสมบรูณ์ดว้ยพันธุพ์ชืและสัตวน์านาชนดิ สภาพภูมอิากาศชุม่ชืน้ แค่

ในบรเิวณสวนป่าจางเจียเจี้ย ก็มีแหล่งน ้ามากถงึ 800 แห่ง น ้าตก น ้าพุ ธารน ้า สระน ้า และทะเลสาบจ านวนมาก มภีูมทิัศน์ที่

แตกตา่งกันไป มธีารน ้าจนิเปียนซ ีโดยมคีวามยาวกวา่ 10 กโิลเมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคร(พเิศษ !! เมนสูกุ ีเ้ห็ด 

น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู ่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคา่กระเชา้

ไฟฟ้า ข ึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 

http://bit.ly/2NMk5YE


กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับน ้าหนักของ

ผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แหง่นีจั้ดไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุแหง่หนึง่ ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขา

นับรอ้ยลกู สลับซบัซอ้นกันดสูวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น ทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีว กับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมคา่เขา้ ระเบยีงแกว้ 

หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่รีะยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสูงชัน ความกวา้งของระเบยีงแกว้

วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน

เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ เพือ่รักษาความสะอาดและความใสของกระจก 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้ประตูสวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมคา่บนัไดเลือ่นขึน้สู ่ถ า้ประตูสวรรค)์ ประวัตขิองโพรงถ ้า

แห่งนี้เร ิม่บันทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตุการณ์หนา้ผาของภูเขาซง่เหลยีง (Songliang Shan) ทีสู่งนับพันเมตรถล่มลงมา 

กอ่ใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยัูกษ์ ดว้ยเหตนุีท้ าใหภู้เขาลูกนี้ถูกเรยีกเป็น เทยีนเหมนิ หรอื ประตูสวรรค ์นับตัง้แต่

นัน้เป็นตน้มา ประตูนี้มคีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดช้ม

ขัน้บันได 999 ขัน้ ทีมุ่ง่ขึน้สูภ่เูขาประตสูวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถบรกิารของอทุยานฯ   

 ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ 

 - การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ข ึน้อยู่กบัสถานการณ์ โดย 

อาจจะเป็นน ัง่รถอทุยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาใน

การรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด หรอืรถของอทุยานฯประกาศหยุดใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใชก้าร

ขึน้ และ ลงโดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอย่างหนึง่ โดย

ค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั **   

 - หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บั

สภาพภมูอิากาศ และ เงือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่น โดยสถานการณ์เช่นนีไ้ม่

สามารถทราบล่วงหนา้ได ้และ คา่ใชจ้า่ยในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด 

โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมนซูฟีู้ ด+ไวนแ์ดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่ง

นอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา 

 โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

  - โชวน์างจ ิง้จอกขาว (Tianmen Fox Fairy Show) หากท่านไดม้าเยอืนเมอืงจางเจยีเจีย้แลว้ นี่คอือกีหนึง่การแสดงทีท่่าน

ไม่ควรพลาด โชว์ที่จะเล่าถึงเรื่องราวอันสุดซึง้ของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สรา้งโดยผูก้ ากับชื่อดังของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน คอื จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่อลังการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ฉีาก

หลังคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคณุภาพกวา่ 600 ชวีติ !!   

 ** ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง ประมาณ 400 หยวน (ตอ่ทา่น) สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Day Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม เมอืงจางเจยีเจ ีย้ - รา้นหยก - สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจ ีย้ - ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ - รา้นยาบวัหมิะ - รา้นใบชา - 

รา้นผา้ไหม                               (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพรห่ลายตามความเชือ่ของคนชาวจนีซึง่มมีาตัง้แต่สมัย
โบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ชว่ย
ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุง่เรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิ
พลังใหร้า่งกายแข็งแรงอกีดว้ย 
น าทา่น ทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีว กับ สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจ ีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวม
คา่เขา้ชมสะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจ ีย้) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสูงเหนือพืน้ดนิกว่า 980 ฟุต และมคีวามยาวกว่า 400 
เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้
ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากนีจุ้ดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้และซบิไลนใ์หท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยูในเขตอุทยานอู่หลงิเหยยีนเป็นถนนคนเดนิที่
ลงทนุโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่ใหค้นทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ และ
สนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืงตา่งๆ ในราคาถกู 
น าท่านเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่า
ซูถ่ัง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่
โบราณ และ รา้นใบชา (Tea Shop) สวรรคข์องคนรักชา ใหท้า่นไดช้มิชาตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
เชน่ ชาอู่หลงของเมอืงปักกิง่ ชาผู๋เอ๋อรจ์ากเมอืงหยุนหนาน และชาอืน่ๆทีม่ชี ือ่เสยีงต่างๆหลากหลายชนิด ทีร่วบรวมจากแหล่ง
ผลติขึน้ชือ่ ใหท้า่นไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสทา่นไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนดิตา่งๆไดอ้ยา่งเต็มที ่
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

- ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (Baofeng Lake with Boat Ride) ทะเลสาบเป่าเฟิงหู มรดกโลกทางธรรมชาต ิเป็น

ทะเลสาบบนชอ่งเขาสงู รอบลอ้มดว้ยยอดเขาทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม ดา้นลา่งจะเห็นน ้าตกซึง่เป็นน ้าจากทะเลสาบไหลลงมาสวยงาม 

ใชร้ะยะเวลาการล่องเรอืประมาณ 30 นาท ีท่านจะไดส้ัมผัสกับความเขยีวขจีของป่าไม ้และอากาศทีแ่สนบรสิุทธิ ์หากสภาพ

อากาศเป็นใจทา่นจะไดเ้ห็นหมอกทีล่อยมาปกคลมุยอดเขา เป็นภาพความประทับใจทีห่าชมไดย้าก 

 ** ราคาคา่ลอ่งเรอื ประมาณ 350 หยวน (ตอ่ทา่น) สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! ภตัตาคาร อาหารไทย) 
น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผา้ไหม (Silk Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้และผลติภัณฑ ์ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหมจากโรงงาน

คณุภาพทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมนป้ิูงยา่งเกาหล)ี 
  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Day Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

- ชมโชวเ์สนห่าเซยีงซ ี(Charming Xiangxi Theatre) จัดแสดงภายในโรงละครทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืวจางเจยีเจีย้ โดยเนื้อ
เรือ่งจะเล่าถงึเรือ่งราววถีชีวีติของชนเผ่าต่างๆ ทีอ่าศัยอยู่ในบรเิวณเมอืงจางเจียเจี้ย ท่านจะไดร้ับชมการแสดงทีเ่ต็มอิม่ไปกับ
เทคนคิการรอ้ง การเตน้ การแสดงกายกรรม แสง ส ีเสยีง สดุประทับใจ ถอืว่าเป็นอกีหนึง่โชวท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึเมอืงจางเจยี
เจีย้อกีเชน่กัน 



** ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง ประมาณ 350 หยวน (ตอ่ทา่น) สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจางเจยีเจ ีย้ - เมอืงฉางซา - พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางชา 

ฮวงหวั เมอืงฉางชา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี - ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย          

                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทาง น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑ์

ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ี่

รเิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกันวา่ จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่ง

เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทีร่ังสรรคข์ึน้มา ลว้นไดร้ับรางวัลและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่(Huangxing Walking Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงฉางซา ใหเ้วลาอสิระแก่
ทา่นสามารถเลอืกสนิคา้และของฝากต่างๆไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้ในย่านนี้มตัีง้แต่สนิคา้ราคาประหยัด ไป
จนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ ระหวา่งทาง  



 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  

23.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD541 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 35 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนครือ่งบนิ ** 

02.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กอายไุม่

เกนิ 18 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

03 – 06 เมษายน 2562 12,999 15,999 3,000 6,900 

05 – 08 เมษายน 2562 14,999 17,999 3,500 7,900 

06 – 09 เมษายน 2562 14,999 17,999 3,500 7,900 

11 – 14 เมษายน 2562 21,999 24,999 4,500 9,900 

20 – 23 เมษายน 2562 12,999 15,999 3,000 6,900 

26 – 29 เมษายน 2562 13,999 16,999 3,000 6,900 

01 – 04 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 3,500 7,900 

02 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 15,999 3,000 6,900 

04 – 07 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 3,000 6,900 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 13,999 16,999 3,500 7,900 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 3,000 6,900 

11 – 14 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 3,000 6,900 

15 – 18 พฤษภาคม 2562 12,999 15,999 3,000 6,900 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 3,500 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น
นวดฝ่าเทา้ รา้นผา้ไหม รา้นหมอนยางพาราโอโซน ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล
กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก
ทา่นแวะชม โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 ช.ม. – 1ช.ม. 30 นาท ีตอ่รา้น ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุก
เมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา* 

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้ 
แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 



 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

 

 

 



เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุ
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาด
บรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีาร

จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 

2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ ปี 18 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.

ตรุก ี10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.

ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์


