
 

 

 

 
 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเตอ๋ 

11.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

SMILE พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอนรบั และด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี WE616 บริการอาหาร และ

เครือ่งดื่มขณะเดินทาง 

(สายการบินไทยสมายลจ์ะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 

ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองฉางซาตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 

12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมือง

หลักของมณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3 ,000 ปี ในปัจจุบันยงัเป็น

ศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเดินสู่ เมืองฉางเตอ๋  

พกัที ่ HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – ล่องเรอืตามล าน ้าถวัเจยีง – สะพานสายรุง้ - บา้นเกิดเสิน่ฉงเหวิน  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเฟ่ิงหวง เป็นเมืองท่ีขึ้ นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน  ตั้งอยูริ่มแม่น ้าถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือน

ด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว  เมืองโบราณเฟ่ิงหวง หรือ 

เมืองหงส ์เป็นเมืองโบราณท่ีสรา้งในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อขึ้ นดว้ยหิน จุดเด่นคือก าแพง

http://bit.ly/2NMk5YE


โบราณ ซ่ึงสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น

วฒันธรรมอนัล ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแหง่ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ล่องเรอืตามล าน ้าถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝัง่แม่น ้าถัว่เจียง ถือวา่

เป็นไฮไลทใ์นการเท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝัง่แม่น ้า สะพาน

โบราณ เจดียว์ัน่หมิง หอตัว๋ชุย่ ฯลฯ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีมีลกัษณะการก่อสรา้งแบบจีน

โบราณสรา้งในสมยัราชวงศห์มิงและชิง ระหวา่งทางจะมีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของท่ีน่ี

เรียกวา่ชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอยรอ้งเพลงตอ้นรบันักท่องเท่ียวและไกดก็์จะเชิญ

ชวนใหนั้กท่องเท่ียวรอ้งเพลงตอบกลบัไป ซ่ึงไม่วา่เราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมาเคา้ก็จะ

รอ้งเพลงตอบกลบัมาเพิ่มสีสนัระหวา่งการล่องเรือใหส้นุกสนาน (หากไม่สามารถล่องเรือได ้ จะ

เปล่ียนโปรแกรมเป็น น าท่านชมบา้นตระกูลหยาง และชมพิพิธภณัฑเ์มืองโบราณเฟ่ิงหวงแทน) 

จากน้ันน าท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลอง

ในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานน้ันท่าน

จะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพ้ืนสูงเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ี

นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ บา้นเกิดของเสิน่ฉงเหวิน อดีตนักประพนัธ ์นักประวติัศาสตร ์และนักศึกษาคน้ควา้

โบราณคดีอนัลือชื่อ เป็นบา้นท่ีปลกูลอ้มรอบลานบา้น ทั้งส่ีดา้นก่อดว้ยอิฐทนไฟ ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณป์ระจ าทอ้งถ่ินในภาคตะวนัตกของมณฑลหหูนาน ท่ีไดต้กทอดมาจากปู่ ของเส่ินฉงเห

วิน อดีตผูบ้งัคบัการทหารประจ ามณฑลกุย้โจว ในสมยัราชวงศช์ิง ต่อมาจึงสรา้งเป็นบา้นเกิด

หลงัดงักล่าว ซ่ึงท่านเส่ินฉงเหวินไดจ้ดบนัทึกประวติัใหผู้ค้นไดรู้จ้กัท่ีมาท่ีไปของเมืองฟิงหวง 

จากน้ันน าท่าน ล่องแม่น ้าถวัเจียง ชมความงามของบา้นเรือนสองฝากฝัง่ริมน ้า ชมสะพาน

โบราณ สมัผสับรรยากาศอนัคลาสสิค จากน้ันท าทุกท่านเดินเท่ียวชมแสงสียามค า่คืนของ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ FENGTING HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



วนัที่สาม จางเจียเจี้ ย - พิพิธภณัฑภ์าพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ  ้าประตูสวรรค(์รวมกระเชา้

และรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี  

 (OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิ้ งจอกขาว )   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจีย

เจี้ ย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดของจีนซ่ึงลือชื่อดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี

เอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเท่ียวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึง

นับเป็นออกชิเจนบารธ์รรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ี

แลว้ ณ ท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมียว สภาพภูมิศาสตรท่ี์มีเอกลกัษณ์ท าใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็น

อยา่งดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแหง่ของจางเจียเจี้ ยไดน้ ามาซ่ึง

ความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธุพื์ช และสตัวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้ น แค่ในบริเวณสวน

ป่าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน ้ามากถึง 800 แห่ง น ้าตก น ้าพุ ธารน ้า สระน ้า และทะเลสาบจ านวน

มาก มีภูมิทศัน์ท่ีแตกต่างกนัไป มีธารน ้าจินเปียนซี โดยมีความยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 

น าท่านชม พิพิธภณัฑภ์าพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ ยน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ 

หล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใชว้ัสดุ

ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ี

รงัสรรคข์ึ้ นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ด   

จากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งน้ีจดัว่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความยาว

ท่ีสุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งน้ีจัดไดว้่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา  

จากน้ันน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกบั ทางเดินกระจก ซ่ึงมีระยะทางอยูท่ี่ 60 เมตร 

ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้งของทางเดินกระจกวดัจากขอบหน้าผาไดป้ระมาณ 3 

ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผัสทิวทศัน์อนังดงามบน

เขาเทียนเหมินซาน โดยทางอุทยานมีกฏใหนั้กท่องเท่ียวตอ้งสวมรองเทา้กนัล่ืน ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ชว่ยเช็ดฝุ่นบนพ้ืนผิวกระจกไปดว้ยในเวลาเดียวกนั 

 

 

 

 



จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเสน้ทางท่ี 99 โคง้สู่ถ ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ ้าประตูสวรรค ์

ประวัติของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิมบันทึกไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง

(Songliang Shan) ท่ีสูงนับพนัเมตรเกิดถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคลา้ยช่อง

ประตูยกัษ์ ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่น้ัน

มา ประตน้ีูมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้า

ประตสูวรรคท่์านจะไดข้ึ้ นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจาก

เขาดว้ยรถอุทยาน (หมายเหต ุ: อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเลื่อน + 

ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ที่จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเลื่อนประกาศ

ปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการนัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถ

ของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้าประตูสวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัด

โปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของ

นกัท่องเที่ยว ขอสงวนสทิธ์ิยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยที่ไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้) 

จากน้ันน าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา้ และแช่เทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจีนโบราณ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียน

ของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรอืเทียบเท่า 

OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิ้ งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านไดม้า

เยือนจางเจียเจี้ ยแลว้ น่ีคืออีกหน่ึงการแสดงท่ีท่านไม่ควรพลาด โชวจ์ะพดูถึงเร่ืองราวอนัสุดซ้ึง

ของนางจิ้ งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนท่ีสรา้งโดยผูก้ ากบัชื่อดงัของจีน คือ จางอ้ีโหมว ท่ีไดทุ่้มทุน

เนรมิตเวทีการแสดงไดอ้ยา่งยิง่ใหญ่อลงัการ ซ่ึงเป็นโชวก์ลางแจง้ท่ีมีฉากหลงัคือ เทือกเขาเทียน

เหมินซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกวา่ 600 คน  

(ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่สี ่ ล าธารแสม้า้ทอง - รา้นหยก - นัง่กระเชา้ข้ึนเขาเทียนจือ่ซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง 

                  สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง – เขาอวตาร – ลิฟทแ์กว้ไป๋หลง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ล าธารแสม้า้ทอง หรือ จินเปียนซี เป็นล าธาร

ท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเขา้ไปกลาง

ภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ตั้ งอยู่

ทางดา้นตะวนัออกของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ ย โดยล า

ธารแห่งน้ีจะไปบรรจบรวมกบัแม่น ้าหลีของมณฑลหหูนาน 

เม่ือเขา้สู่เขตของล าธารท่านสามารถสมัผัสไดถึ้งความเย็นสบายและร่มร่ืนของตน้ไมแ้ละล าธาร 

สองขา้งทางมีเทือกเขาท่ีสวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวต่างๆนานา เช่น ผาแสม้า้ทอง 

อรหนัต์เมาเหลา้ ผาเขาช่วยมารดา น ้าลอดส่ีทวาร และหน้าผาต่างๆ เหมือนวิวของล าธารมี

มนตส์ะกดใหท่้านหลงเขา้ไปอยูใ่นเทพนิยายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากน้ันน าท่านสู่ รา้นหยก เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซ่ึง

มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจ าพวก "แหวน"และ"

ก าไล" ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหมี้ความเจริญกา้วหน้า และความ

เจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยงัชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ้ นไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม

พลงัใหร้่างกายแข็งแรง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ เขาเทียนจือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ์" ซ่ึงการนัง่กระเชา้ขึ้ น

สู่ยอดเขาน้ันใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนั่งได้  8 ท่าน โดย

ระหว่างท่ีนัง่กระเชา้น้ันท่านสามารถชมทิวทัศน์ท่ีอยู่เบ้ืองล่าง ท่านจะไดพ้บกับแท่งภูเขาหิน

รูปทรงประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เม่ือกระเชา้ขึ้ นถึงยอดเขาแลว้

ท่านจะไดช้มความงามของทิวทัศน์ท่ีสุดแสนประทบัใจ ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั 

ล าหว้ยลึก และป่าหินหินยกัษ์ในรูปลกัษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่าย

ท าภาพยนตรช์ื่อดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ชื่อดงัท่ีคนไทยเรารูจ้กักนัก็

คือ คือ ภาพยนตรเ์ร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผูม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณ

น้ี นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอก

จีน ท่ีรบชนะกองทพัญ่ีปุ่นผูรุ้กราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองใน

ประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่งน้ียงัเป็นจุดชมวิวซ่ึง

สามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กนั เขาจกัรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขา

นางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากน้ันน าท่านชม สะพานเทียนเสี้ ยตี้ อ้ีเฉียว หรือท่ีบางคนเรียกว่า

สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ บา้งก็เรียกว่าสะพานใตฟ้้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงถือเป็ดจุด

ท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ือง หลงัจากน้ัน

น าท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียท่ีมีความสูง 

326 เมตร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 ลา้นหยวน 

หรือราว 975 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบนัทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟตภ์ายนอก

อาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ : ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท ์และ กระเชา้ 

อยา่งละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถ่ืนจะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีที่กระเชา้

หรือลิฟทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใ์นการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูอาหารไทย 

พกัที ่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรอืเทียบเท่าฃ 

 

วนัที่หา้ รา้นผา้ไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจยี - รา้นผลิตภณัฑย์างพารา - แกรนดแ์คนยอน - สะพาน

แกว้ที่ยาวที่สุดโลก (OPTIONAL TOUR : ล่องเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , โชวเ์สน่หาเซียงซี)   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตดว้ยผา้

ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินท่ีพ่ึงสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการ

ลงทุนของรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีน่ีใหเ้ป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิงของนักท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจี้ ย และเป็น

สถานท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ีใหมี้งานท ากัน บรรยากาศท่ีน่ีออกแบบใหเ้ป็น

บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศช์ิง 

OPTIONAL TOUR : ล่องเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (BAOFENG LAKE WITH BOAT RIDE)  

ทะเลสาบเป่าเฟิงห ูมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นทะเลสาบบนชอ่งเขาสูง รอบลอ้มดว้ยยอดเขาท่ี

มีทิวทัศน์สวยงาม ดา้นล่างจะเห็นน ้ าตกซ่ึงเป็นน ้ าจากทะเลสาบไหลลงมาสวยงามมาก ใน



ระหวา่งการล่องเรือประมาณ 30 นาที ท่านจะไดส้มัผัสกบัความเขียวขจีของป่าไม ้และอากาศท่ี

แสนบริสุทธ์ิ หากสภาพอากาศเป็นใจท่านจะไดเ้ห็นหมอกท่ีลอยมาปกคลุมยอดเขาดว้ย 

(ราคาบตัรเขา้ชม+ล่องเรือ 350 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านสู ้รา้นผลิตภัณฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑ์เคร่ืองนอนเพ่ือ

สุขภาพชนิดต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แหง่จางเจียเจี้ ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขา

ท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ ย น าท่านพิสจน์ูความกลา้

กบั สะพานแกว้จางเจยีเจี้ ย เหนือแคนยอน ท่ีมีความสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และมีความยาว

กวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดงัจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้แหง่

น้ีท าหนา้ท่ีเป็นทางเชื่อมสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่ง

บนัจี๊ จั้ม และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไม่ผ่านการตรวจความปลอดภยั หรือไม่สามารถเขา้ไป

เที่ยวชมได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าบรกิารใดๆทั้งสิ้ นใหท่้าน โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้**)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

พกัที ่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรอืเทียบเท่า 

OPTIONAL TOUR : ชมโชวเ์สน่หาเซียงซี (CHARMING XIANGXI SHOW) จดัแสดงภายในโรง

ละครท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจางเจียเจี้ ย โดยเน้ือเร่ืองจะเล่าถึงเร่ืองราววีถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ท่ีอาศยั



อยู่ในบริเวณจางเจียเจี้ ย ท่านจะไดร้ับชมการแสดงท่ีเต็มอ่ิมไปกับรอ้ง การเตน้  การแสดง

กายกรรม แสง สี เสียง สุดประทบัใจ ถือวา่เป็นอีกหน่ึงโชวท่ี์พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงจางเจียเจี้ ย 

(ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 350 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก รา้นใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรคข์องคนรกัชา ใหท่้านไดช้าชิมท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชา

อู่หลงของปักก่ิง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอ่ืนๆท่ีมีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ท่ี

รวบรวมจากแหล่งผลิตท่ีขึ้ นช่ือ ใหท่้านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิ้ม

รสชาติของชาชนิดต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลักของ

มณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยงัเป็นศูนยก์ลาง

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอิสระแก่

ท่านสามารถเดินชมหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆไดต้ามอธัยาศยั สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือใน

ยา่นน้ีมีตั้งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

วิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

 

19.40 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE617 



22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

(สายการบินไทยสมายลจ์ะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 

ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***  

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 

ไม่เกิน18ปี 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

11 - 16 ตลุาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (21.20 – 23.55) 
24,999 28,999 5,500 12,900 

17 – 22 ตลุาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (21.20 – 23.55) 
20,999 23,999 4,500 12,900 

18 – 23 ตลุาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (21.20 – 23.55) 
24,999 27,999 5,500 12,900 

26 – 31 ตลุาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
19,999 22,999 4,500 11,900 

02 - 07 พฤศจิกายน 2561 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
19,999 22,999 4,500 11,900 

07 - 12 พฤศจิกายน 2561 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
19,999 22,999 4,500 11,900 

21 – 26 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
19,999 22,999 4,500 11,900 

26 – 31 ธนัวาคม 2561 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
24,999 27,999 5,500 13,900 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
28,999 31,999 7,000 16,900 

 



***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 250 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และรา้นสินคา้พ้ืนเมือง ซ่ึง

จ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุก

ท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้

เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน 

/ รา้น 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !! 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 



1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 


