
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 12198 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ฉางซา – เมอืงฉางเตอ๋ 

                                                                                                                                                               
(-/-/-)  
11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมชิ ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 

SMILE พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอนรับ และด าเนนิการขัน้ตอนการเชค็อนิ 

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

14.30 น. น าทุกท่านเหนิฟ้าสู่ สนามบนิฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบนิที่ WE616 (มีบรกิารอาหาร
ขณะเดนิทาง) 

(สายการบนิไทยสมายลจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการ

บนิ 

ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดตามวนัเดนิทางของทา่นดา้นทา้ยโปรแกรม) 

 วนัเช็คอนิตรงกบัวนั จนัทร ์พุทธ ศกุร ์และ อาทติย ์ เ ที่ ย ว บิ น  WE 616 

(14.30 – 18.45) 

 วนัเช็คอนิตรงกบัวนั องัคาร พฤหสับด ีและเสาร ์  เ ที่ ย ว บิ น  WE 616 

(15.30 – 19.45)  

 หลงัจากวนัที ่24 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป ทกุวนั เ ที่ ย ว บิ น  WE 616 

(16.05 – 20.20)  
18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา เมืองฉางซาตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซยีง มพีื้นที่ประมาณ 

12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทัง้ยังเป็นเมอืงหลัก

ของมณฑลหหูนาน มวัีฒนธรรมและประวัตศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนยก์ลาง
ดา้นการเมือง เศรษฐกจิอีกดว้ย หลังจากผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่เมอืงฉางเตอ๋  
พกัที ่ HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง เมอืงฉางซา - เมอืงจางเจยีเจีย้ - ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน - ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิ

ก ร ะ จ ก  - ถ ้ า ป ร ะ ตู ส ว ร ร ค ์  – ร้ า น ผ ลิ ต ภ ั ณ ฑ์ จ า ก ย า ง พ า ร า                                                             
(B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ 

มชีือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการท่องเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเทีย่วส าคัญใน

เมอืงจางเจยีเจีย้ เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่นับเป็นออกชเิจนจากธรรมชาต ิเมอืงจางเจยีเจีย้จงึ

ประดุจดั่งดนิแดนบรสิทุธิข์องโลกนอกจากนี้แลว้ ณ ทีแ่หง่นี้ยังเป็นแหลง่ชุมชนของ 33 ชนเผ่า 

เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว เป็นตน้ สภาพภูมศิาสตรท์ี่มเีอกลักษณ์ท าให ้

วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอยา่งด ีความหลากหลายทางภูมปิระเทศของ

เขตธรรมชาต ิแตล่ะแหง่ของเมอืงจางเจยีเจีย้ไดน้ ามาซึง่ความอดุมสมบรูณ์ดว้ยพันธุพ์ชืและสตัว์

นานาชนดิ สภาพภมูอิากาศชุม่ชืน้ แคใ่นบรเิวณสวนป่าจางเจยีเจีย้ ก็มแีหลง่น ้ามากถงึ 800 แห่ง 

น ้าตก น ้ าพุ ธารน ้ า สระน ้ า และทะเลสาบจ านวนมาก มภีูมทิัศน์ที่แตกต่างกันไป มีธารน ้ าจิน

เปียนซ ีโดยมคีวามยาวกวา่ 10 กโิลเมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคร(พเิศษ !! เมนูสุกีเ้ห็ด) 

 น าท่าน น ั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่  ยอดเขาเทียนเหมินซาน  (Cable Car to Top of 

Tianmen Mountain) (รวมคา่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แหง่

นี้จัดวา่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มรีะยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับ

น ้าหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แหง่นี้จัดไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุแหง่หนึง่ 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลับซบัซอ้นกันดสูวยงามแปลกตา 

 

 น าท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass 

Balcony) (รวมค่าเข้า ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ที่มี
ระยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั ความกวา้งของระเบยีงแกว้วัดจากขอบหนา้
ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัส

ทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมนิซาน ซึง่ทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบน



ระเบยีงแกว้ เพือ่รักษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ถ า้ประตู

สวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมค่าบนัไดเลื่อนขึน้สู่ ถ า้ประตูสวรรค)์ ประวัตขิอง
โพรงถ ้าแห่งนี้เร ิม่บันทึกไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตุการณ์หนา้ผาของภูเขาซ่งเหลียง 
(Songliang Shan) ทีส่งูนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตู

ยักษ์ ดว้ยเหตนุี้ท าใหภู้เขาลกูนี้ถูกเรยีกเป็น เทยีนเหมนิ หรอื ประตูสวรรค ์นับตัง้แต่นั้นเป็นตน้
มา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อท่านมาถงึถ ้า
ประตูสวรรคท์่านจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้  ที่มุ่งขึน้สู่ภูเขาประตูสวรรค์ ไดเ้วลาอันสมควรน า

ทา่นเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถบรกิารของอทุยานฯ   
 ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ 

 - การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ โดย อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า 
กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาในการรอควินาน หรอืหากบนัได

เลือ่นประกาศปิด หรอืรถของอุทยานฯประกาศหยดุใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใชก้าร
ขึน้ และ ลงโดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ โดยค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั **   
 - หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้

ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดท้กุกรณี และ อาจไม่

สามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ และ เงือ่นไข
การรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น โดยสถานการณ์เช่นนี้
ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้และ ค่าใชจ้่ายในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดท้ าการ

จา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมนซูฟู้ีด+ไวนแ์ดง) 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา 



 โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

  - โชวน์างจิง้จอกขาว (Tianmen Fox Fairy Show) หากทา่นไดม้าเยอืนเมอืงจางเจยีเจี้ย

แลว้ นี่คอือกีหนึง่การแสดงทีท่า่นไม่ควรพลาด โชว์ทีจ่ะเล่าถงึเรือ่งราวอันสดุซึง้ของนางจิง้จอก

ขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สรา้งโดยผูก้ ากับชือ่ดังของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ จางอี้

โหมว ทีไ่ดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่อลังการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ที่มฉีาก

หลังคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนักแสดงคณุภาพกวา่ 600 ชวีติ !!   

 ** ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง ประมาณ 400 หยวน (ต่อท่าน) สามารถตดิต่อไดท้ี่

หวัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 

 
พกัที ่ DAYS  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงจางเจยีเจีย้ - รา้นหยก - สะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้ –พพิธิภณัฑภ์าพวาด

ทราย - ถนนคนเดนิซปูีเจีย่ - รา้นยาบวัหมิะ - รา้นใบชา - รา้นผา้ไหม    

                    (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ิยมกันอย่างแพรห่ลายตามความ

เชือ่ของคนชาวจนีซึง่มมีาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับ

จ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให เ้ป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหม้ีความ

เจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุง่เรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้รา่งกายและจติใจ 

รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรงอกีดว้ย น าท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว 

กับ สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมคา่เขา้

ชมสะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสงูเหนือพืน้ดนิกวา่ 980 ฟุต 

และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศ

อสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้ท าหนา้ที่เป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากนี้จุด

กลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 



 

 

 
 

 
 

ระหวา่งทาง น าทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรอื 

จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ที่

เรยีกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใชวั้สดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ 

ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข ึ้นมา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่อง

มากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก  



 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซีปูเจีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยูในเขตอุทยาน

อู่หลงิเหยียนเป็นถนนคนเดนิที่ลงทุนโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พื้นเมอืงเพื่อใหค้น

ทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืง

ต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao 

Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการ

รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่

โบราณ และ รา้นใบชา (Tea Shop) สวรรคข์องคนรักชา ใหท้่านไดช้มิชาต่างๆทีม่ีชือ่เสยีง

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน่ ชาอู่หลงของเมืองปักกิง่ ชาผู๋เอ๋อรจ์ากเมืองหยุน

หนาน และชาอืน่ๆทีม่ชี ือ่เสยีงตา่งๆหลากหลายชนิด ทีร่วบรวมจากแหลง่ผลติขึน้ชือ่ ใหท้่านได ้

ชมกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสทา่นไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนดิตา่งๆไดอ้ยา่งเต็มที ่

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

- ล่องเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (Baofeng Lake with Boat Ride) ทะเลสาบเป่าเฟิงห ู

มรดกโลกทางธรรมชาต ิเป็นทะเลสาบบนชอ่งเขาสงู รอบลอ้มดว้ยยอดเขาทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม 

ดา้นล่างจะเห็นน ้ าตกซึง่เป็นน ้ าจากทะเลสาบไหลลงมาสวยงาม ใชร้ะยะเวลาการล่องเรือ

ประมาณ 30 นาท ีท่านจะไดส้ัมผัสกับความเขยีวขจีของป่าไม ้และอากาศทีแ่สนบรสิทุธิ ์หาก

สภาพอากาศเป็นใจท่านจะไดเ้ห็นหมอกทีล่อยมาปกคลมุยอดเขา เป็นภาพความประทับใจทีห่า

ชมไดย้าก 

 ** ราคาค่าล่องเรอื ประมาณ 350 หยวน (ต่อท่าน) สามารถตดิต่อไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์

หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! ภตัตาคาร อาหารไทย) 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม (Silk Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้และผลติภัณฑ ์

ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคณุภาพทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมนูป้ิงยา่งเกาหล)ี 

พกัที ่ DAYS  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



           โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมในราคาคา่ทวัร ์(Optional Tour) 

- ชมโชวเ์สนห่าเซยีงซ ี(Charming Xiangxi Theatre) จัดแสดงภายในโรงละครทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในเมอืวจางเจียเจีย้ โดยเนื้อเรือ่งจะเล่าถงึเรือ่งราววถีชีวีติของชนเผ่าต่างๆ ทีอ่าศัยอยู่ใน

บรเิวณเมอืงจางเจยีเจีย้ ท่านจะไดรั้บชมการแสดงทีเ่ต็มอิม่ไปกับเทคนิคการรอ้ง การเตน้ การ

แสดงกายกรรม แสง ส ีเสยีง สดุประทับใจ ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งโชวท์ี่พลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึเมอืง

จางเจยีเจีย้อกีเชน่กัน 

** ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง ประมาณ 350 หยวน (ต่อท่าน) สามารถตดิต่อไดท้ี่

หวัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ ** 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงจางเจยีเจีย้ - เมอืงฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ - ทา่อากาศยานนานาชาตฉิาง

ชา ฮวงหวั เมอืงฉางชา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี - ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่าน

เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ (Huangxing Walking Street) แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของ

เมอืงฉางซา ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นสามารถเลอืกสนิคา้และของฝากตา่งๆไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ที่

ท่านสามารถเลอืกซือ้ในย่านนี้มตีัง้แต่สนิคา้ราคาประหยัด ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนิยม

ตา่งๆ ระหวา่งทาง  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ระหวา่งทางใหท้่านไดพั้กผ่อนเพลดิเพลนิ
ชมววิกับธรรมชาตอิันสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

19.50 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE617 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่  

20 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 13,999 16,999 3,000 7,900 

19 – 22 เมษายน 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

26 – 29 เมษายน 2562 15,999 18,999 3,000 7,900 

03 – 06 พฤษภาคม 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 20,999 23,999 3,500 8,900 

14 – 17 มถิุนายน 2562 14,999 17,999 3,000 7,900 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 13,999 16,999 3,000 7,900 

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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง 

ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และรา้นสนิคา้พืน้เมอืง 

ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้

ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี

ทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 

หยวน / ทา่น / รา้น 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !! 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 



เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่น
ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิ

การจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง

หนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 

Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอื
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง

บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึ

ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นั้น  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร
ตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบ

เท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. กรุณาเตรยีมของใชส่ว่นตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวสว่นตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล

ทอ้งถิน่ตอ้งการรักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ไมเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ ปี 18 

 รูปถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซี่ากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่ๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั 

ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอย่าง 

รูปถ่ายวางคู่กับพาสปอรต์ 

 



1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 

8.อริกั 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์11.ซาอุดอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรี

ลงักา 17.ลเิบยี 18.ซูดาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์


