
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12447 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

รายการ ไฟลท์ปฐมฤกษ ์  6 วนั 3 คนื  

สายการบนิ China Eastern Airlines  

บนิตรงกรงุเทพฯ-ฉางซา-กรงุเทพฯ 

 

เทีย่วเฟ่ิงหวง เมอืงโบราณทีส่วยสดุของจนี 

ขึน้เขาเทยีนเหมนิซานโดยกระเชา้ทีย่าว 7,455 เมตร 

       ชมสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุและสงูทีส่ดุในโลก 

 

 

     ก าหนดเดนิทาง    1-6 เมษายน 62 

 

 

  13,900  
*ไมร่วมวซีา่ 



 

วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                      1 เม.ย. 
 

23.5
5 น.                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูร้ว่มเดนิทางพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประต ู10 คานเ์ตอร ์U 
สาย การบนิ China Eastern Airlines (MU) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอ่ยอ านวยความสะดวกเรือ่ง
เอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

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

 

วนัที ่2  กรงุเทพฯ-ฉางซา-เฟ่ิงหวง - ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง         2 เม.ย.                          
 

03.00 น. เหริฟ้าสู ่ฉางซา โดยเทีย่วบนิที ่MU2062 

07.30 น. ถงึ สนามบนิ ฉางซา เมอืงหลวงของมณฑลหหูนาน ซึง่มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาอนั 

ยาวนานมากกวา่ 3,000 ปี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางไปสู ่ 

เฟ่ิงหวง เมอืงโบราณทีส่รา้งในปี ค.ศ.1556สมยัราชวงคห์มงิ ตัง้อยูร่มิน ้าแมน่ ้าถั่วเจยีง  

ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เทีย่ว เมอืงโบราณเฟ่งหวง  ชมบา้นเรอืนโบราณรมิสองฝ่ังแมน่ ้าซึง่เป็นสถาปัตยก์รรม 

ยคุราชวงคห์มงิและชงิเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น ขึน้ สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณมหีลงั 

คาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมานับ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

วนัที ่3   จางเจยีเจีย้ - ชมสะพานแกว้ - รา้นยา+รา้นหยก                3 เม.ย. 
 

 
เชา้ 

 
รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นานอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี ไดเ้ป็น 

มรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

รอ้ยปี บนสะพานสามารถชมววิเมอืงโบราณเฟ่ิงหวงทีส่วยงาม น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ ้าถัวเจยีง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
พกั   JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่    4* 
                                             



 

 น าทา่นเทีย่วชม น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้ ทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามสงูเหนอืพืน้ 300 

เมตร (984 ฟตุ) และความยาวกวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิ

สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนือ่งจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีง

แค ่718 ฟตุ  

 

 
จากนัน้น าทา่นแวะรา้นยา + รา้นหยก 

ค า่                                                                                    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร              
 
พกั JINHUAHOTEL   หรอืเทยีบเทา่    4*                                                      
 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่4  ภาพวาดทรายหนิ - เทยีนเหมนิซาน -เทยีนเหมนิตง้ – Skywalk  
           รา้นผา้ไหม                                                                   4 เม.ย. 

 
เชา้ 

 
รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวา

เยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลี่

จวนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีก

กนัวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุ

ธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ 

ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมที่

รังสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่ง

มากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่

โลกจากนัน้เขา้รา้นผา้ไหม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

 น าทา่นน่ังกระเชา้ทีย่าว 7,455 เมตรขึน้เขา เทยีนเหมนิซาน ซึง่มยีอดเขาสงูจาก

ระดับน ้าทะเล 1518.6 เมตร 

ชม เทยีนเหมนิตง้(ถ ้าประตสูวรรค)์ เป็นโพรงถ ้า สงู 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 

เมตร เมือ่เดอืนมนีาปี ค.ศ.2006 ฝงูบนิรัสเซยีไดบ้นิลอดโพรงแหง่นี ้ 

จากนัน้ชมแกรนดแ์คนยอ่นของเทยีนเหมนิซานซึง่เป็นหนา้ผาสงูชนันับพันเมตร และแนวเขา

ทีส่ลับซอ้นกนัเป็นชัน้ ๆ ซึง่ทางเดนิสรา้งกลางหนา้ผาทีส่งูชนัและม ี430 เมตร ปดูว้ยกระจก

ใส ซึง่เป็นการทา้ทายความกลา้หารของผูค้นทีม่าเทีย่วทเีดยีว 

 



 

 

 

ค า่                                                                                    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร              
 

 
 
 
 
 
 
 

*ออฟช ัน่เสรมิ* 
หลังอาหารทา่นสามารถเลอืกด ูโชวจ์ิง้จอกขาว ซึง่เป็นการแสดงบทเกีย่วกบัความรักระหวา่ง
นางพญาจิง้จอกขาวกบัชายหนุ่มตดัไมผู้เ้ป็นทีรั่ก ใชนั้กแสดงคณุภาพกวา่500 คน แสดงที่
เชงิเขาเทยีนเหมนิซาน เป็นการแสดงทีอ่ลังการและตระการตาทีส่ดุชดุหนึง่ของจนี 

 
(คา่ดโูชวท์า่นละ400 หยวนไมไ่ดร้วมในราคาทวัร)์ 

 
 
พกัที ่ VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

 

วนัที ่5   จางเจยีเจีย้-ฉางซา(ถนนคนเดนิ)-กรงุเทพฯ                   5 เม.ย. 
 

 
เชา้ 

 
รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางกลับฉางซา (โดยประมาณ 4 ชัว่โมง) 
น าทา่นเวะชม รา้นยางพารา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 จากนัน้เดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่เป็นอกี
หนึง่ถนนชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงฉางซา ทา่น
สามารถเลอืกซือ้ของฝากตา่งๆกอ่นเดนิทาง
กลับเมอืงไทย สนิคา้ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้
ในยา่นนีม้สีนิคา้แบรนดเ์นมของจนี อาทเิชน่ 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ทีม่ดีไีซนเ์กแ๋ละราคา
ไมแ่พง   
 
 
 

ค า่                                                                                    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร              

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฉางซา 
 

23.30 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU2061 
 

  

วนัที ่6  กรงุเทพฯ                                                         6 เม.ย. 
 

01.30 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 2562  

20 ทา่นคอนเฟรมิออกเดนิทาง 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคา/บาท/ทา่น พกัเดีย่ว/บาท/หอ้ง 

1 – 6 เม.ย. 62  13,900 2,800 

ราคายงัไมร่วมคา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่กรุ๊ป 1,000 บาท) 
 

*ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาทเมือ่จองทวัร ์ 
*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช าระ ภายในวนัที ่18 มนีาคม 62 

*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ 
*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 



 

 
อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตาม
กรมธรรม)์ 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 
กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- รายการนี ้โตะ๊อาหารมือ้เทีย่ง/ค า่ บงัคบัน ัง่เป็นโตะ๊ 10 ทา่น(เนือ่งจากราคาทวัรค์ดิเป็นโตะ๊/10
คน)  หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกโตะ๊ตา่งหากแตจ่ านวนไมถ่งึ 10 ทา่น ทา่นจะตอ้งจา่ยคา่
สว่นตา่งทีน่ ัง่ทีข่าดไปเพืม่ดว้ยตวัทา่นเอง 
- ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรฐับาล ตามรายการทวัรค์อื ,
บวัหมิะ, รา้นหมอนยางพารา,ผา้ไหม,หยก (ทางทวัรจ์ดัลง 4 รา้น) ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้น
โปรแกรมทวัรเ์พราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาล
ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนลกูคา้ทกุทา่นเขา้ชม ทา่นสะดวกซือ้หรอืไมท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ากทา่นไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล หรอื 
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเมือ่ถงึรา้นรฐับาล ทางบรษิทัมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิข ึน้จากทา่น..เป็นจ านวนเงนิ 550 หยวน/ทา่น/รา้น  

 
 



 

ส าคญั !!    โปรดอา่นอยา่ง
ละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่น

เดนิทาง) 

(พาสปอรต์ตัวจรงิลกูคา้ถอืไปเอง ณ วันเดนิทาง) 
หมายเหต ุ
• ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีา่ 
ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เดีย่วเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
ดว้ยตนเอง 
• ทา่นทีเ่คยเดนิทาง ไป อนิเดยี/ตรุก/ีปากสีถาน หรอื กลุม่ประเทศตะวนัออก
กลาง ไมเ่กนิ 1 ปี จะตอ้งรบกวน ยืน่วซีา่แบบเดีย่วแทนคะ่  
• เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว รบกวนตดิตอ่ทางบรษิทัคะ่ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่กรุ๊ป 1,000 บาท)  

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถตลอดเสน้ทาง 120 หยวน/ทา่น 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

-แสกนหนา้พาสปอรต์(เต็มเลม่หนา้2-3) สแกนพรอ้มรปูถา่ย  

- (รปูทีใ่ชส้แกนพืน้หลงัขาว ขนาด 1นิว้ครึง่คณู2นิว้) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหต ุ
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่น 
- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆ
ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว
บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยให้
ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ
คร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


