


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินฉางซา	-	สนามบินฉางซา	-	ถนนคน
เดินหวงซิง	-	เมืองจางเจียเจี้ย

พักที่		TIANZI
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือระดับเทียบเทา

2 รานหยก	-	สะพานแกว	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย
พักที่		TIANZI
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือระดับเทียบเทา

3 เขาเทียนเหมินซาน	-	ระเบียงแกว	-	สะพานกระจก	เทียนเหมิน
ซาน	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน	-	จวินเซิงฮวา
เยี้ยน	-	สนามบินฉางซา

พักที่		DOLTON
GRAND	SOURCE
HOTEL	4	ดาว	หรือ
ระดับเทียบเทา

4 สนามบินฉางซา	-	สนามบินดอนเมือง

28	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿15,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿4,000

14	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿11,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿3,000

28	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿11,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿3,000



ชวงเชา
04.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	ชั้น	3	ประตูหมายเลข	1	เคานเตอร	1-2	สายการบิน	AIR	ASIA

พบเจาหนาเพื่อดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน
07.30	น.	นําทุกทานเหินฟาสู	สนามบินฉางซา	ประเทศจีน	โดยเที่ยวบินที่	FD540
12.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินฉางซา	หวงหัว	ประเทศจีน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเขาสู	เมืองฉางซา	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตารางกิโลเมตร	แบง

เขตการปกครองออกเป็น	5	เขตและ	4	อําเภอ	ทั้งยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน	มีวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรมากวา	3,000	ปี	ในปัจจุบันยังเป็นศูนยกลางดานการเมือง	เศรษฐกิจอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินหวงซิงลู	แหลงชอปป้ิงหลักของเมืองฉางซา	ใหเวลาอิสระแกทานสามารถ

เลือกสินคาและของฝากตางๆ	ไดตามอัธยาศัย	สินคาที่ทานสามารถเลือกซื้อในยานน้ีมีตั้งแตสินคาราคา
ประหยัด	ไปจนถึงสินคาแบรนดยอดนิยมตางๆ
นําทานเดินทางสู	เมืองจางเจียเจี้ย	ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	จางเจียเจี้ย	เป็น

หน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของตนเอง	แหลง
ทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป าไมถึง	98%	ประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิข์องโลกนอกจากน้ีแลว	ณ	ที่
แหงน้ียังเป็นแหลงชุมชนของ	33	ชนเผาแตละแหงของจางเจียเจี้ยไดนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณดวยพันธุพืช
และสัตวนานาชนิด	สภาพภูมิอากาศชุมชื้น
ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TIANZI	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน



เมืองฉางซา	เป็นเหมืองหลวงของมณฑลหูหนาน	ประเทศจีน	เป็นเมืองใหญที่มี
ประชากรหนาแนน	เมืองฉางซา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทั้งทาง
ประวัติศาสตร	และความเป็นเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจอยางมาก	เมืองฉาง
ซาแหงน้ีเคยเป็นฐานที่มันของกวนอู	ซึ่งตั้งตนเป็นใหญที่น่ีนานนับสิบปี	และยัง
มีประวัติศาสตรคูชาติจีนมายาวนาน	กวา	3,000	ปี	ตั้งแตสมัยราชวงศฉิน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนคนเดินในใจกลางเมืองฉางซา	เป็นศูนยรวมของการชอปป้ิง	แหลง
รวมสิ้นคา	แบรนดเนมมากมาย	จนกระทั้งสิ้นคาราคาประหยัดมีใหไดเลือกซื้อ
เลือกชม	ถนนคนเดินน้ียาวประมาณ	1,218	เมตร

เมืองจางเจียเจี้ย	ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	ตอน
กลางคอนมาทางใตของประเทศจีน	เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมี
ทัศนียภาพที่งดงาม	คลอบคลุมพื้นที่มากกวา	264	ตารางกิโลเมตร	และ
97.7%	ของพื้นที่เป็นป าไม	จางเจียเจี้ยไดถูกประกาศใหเป็นเขตอนุรักษ
วนอุทยานแหงชาติในปี	ค.ศ.	1982	ซึ่งแบงออกเป็น	3	สวน	ไดแก	วนอุทยาน
แหงชาติ	หุบเขาซูยี่	และภูเขาเทียนจื่อ	ความโดดเดนของที่น้ี	คือ	ยอดเขาและ
เสาหินทรายที่ตั้งตระหงานกวา	3,000	ยอด	และสูงกวา	200	เมตร	นอกจากน้ี
ยังมีชองแคบ	ลําธาร	สระน้ํา	และน้ําตกมากมาย	รวมทั้งมีถํ้ ากวา	40	ถํ้า	ซึ่ง
ทําใหสถานที่แหงน้ี	มีภูมิทัศนที่งดงามจนไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกปี
1992	จาก	UNESCO

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		TIANZI	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	รานหยก	เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย	ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ

โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใสเครื่องประดับจําพวก	"แหวน"และ"กําไล"	ใสกําไลหยก	ก็จะชวยเสริมใหเป็น
คนมีอํานาจ	ชวยใหมีความเจริญกาวหนา	และความเจริญรุงเรือง	อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลใหเกิดขึน้ไดทั้ง
รางกายและจิตใจ	รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรง
นําทานเดินทางสู	แกรนดแคนยอน	แหงจางเจียเจี้ย	เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดในโลก

ซึ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจี้ย
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวจางเจียเจี้ย	เหนือแคนยอน	ที่มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และมี

ความยาวกวา	400	เมตร	ออกแบบโดย	Haim	Dotan	นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล	ซึ่งสะพานแกวแหงน้ีทํา
หนาที่เป็นทางเชื่อมสองหนาผาเขาดวยกัน	นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอยางบันจีจ๊ั้ม	และซิบไลนให
ทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย

***(หมายเหตุ	:	หากสะพานแกวยังไมผานการตรวจความปลอดภัย	หรือไมสามารถเขาไปเทีย่วชม
ได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆทัง้สิ้นใหทาน	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา**)
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



****หากสะพานแกวยังไมผานการตรวจความปลอดภัย	หรือไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆทัง้สิ้นใหทาน	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ชวงบาย
นําทานสู	ถนนคนเดินซีป ูเจีย	เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสรางใหมไดไมนานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลทองถิ่น

ที่น่ีใหเป็นสถานที่ชอปป้ิงของนักทองเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย	และเป็นสถานที่สรางรายไดใหแกชาวบานในพื้นที่ให
มีงานทํากัน	บรรยากาศที่น่ีออกแบบใหเป็นบานเรือนโบราณสมัยราชวงศชิง
หลังจากน้ันนําทานชมสินคาและผลิตภัณฑจาก	ยางพารา	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	***พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	ป้ิงยางสไตลเกาหลี
พักที	่TIANZI	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา
400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด
เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718
ฟุต

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	ณ	เขตอูหลิงหยวน	ที่ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	นอกเหนือจะ
เป็นถนนที่มีรานคาขายสินคาพื้นเมืองของที่น่ีแลวยังมีอีกสถานที่อีกแหงหน่ึง
ซึ่งนาสนใจอยากใหไปชมกัน	น่ันก็คือ	พิพิธพัณฑภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาด
แฮนเมทชื่อดังของที่น่ี	ภาพวาดทรายถือเป็นสินคายอดนิยมอีกสิ่งหน่ึงที่หมูนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวตางชาตินิยมซื้อเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณที่
ควรคาแกการประดับบนกําแพงบาน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	***พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	ป้ิงยางสไตลเกาหลี
	พักที่		TIANZI	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ



แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
นําทานน่ังกระเชาสู	เขาเทียนเหมินซาน	กระเชาแหงน้ีจัดวาเป็นกระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก	ระยะทาง

ประมาณ	7.5	กิโลเมตร	โดยใชเวลาน่ังประมาณ	40	นาที	1	กระเชาน่ังไดประมาณ	8	ทาน	และกระเชาแหงน้ีจัด
ไดวาเป็นกระเชาที่มีความทันสมัยมากที่สุดแหงหน่ึง
ระหวางทาง	อิสระทานจะไดชมความงามของภูเขานับรอยลูก	สลับซับซอนกันดูสวยงามแปลกตา
นําทานทาทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ	ระเบียงแกว	ซึ่งเป็นสะพานกระจก	ซึ่งมีระยะทางอยูที่	60	เมตร

ลอมรอบไปดวยหนาผาสูงชัน	ความกวางของระเบียงแกววัดจากขอบหนาผาไดประมาณ	3	ฟุต	มีความหนา	2.5
น้ิว	ถือเป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน	ซึ่งทุกทานจะตอง
สวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว	เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก
นําทานเดินทางผานเสนทางที่	99	โคงสู	ถํ้าเทียนเหมินตง	หรือเรียกวา	ถํ้าประตูสวรรค	ประวัติของโพรง

ถํ้าแหงน้ีเริ่มบันทึกไววา	ราวปี	ค.ศ.	263	จูๆหนาผาของ	ภูเขาซงเหลียงที่สูงนับพันเมตรเกิดถลมลงมา	กอใหเกิด
โพรงถํ้าขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ	ดวยเหตุน้ีทําใหภูเขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น	เทียนเหมิน	หรือ	ประตูสวรรค
นับตั้งแตน้ันมา	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร
เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรค	ทานจะได	ขึน้ขั้นบันได	999	ขั้นสู	ภูเขาประตูสวรรค
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางลงจากเขาดวยรถอุทยาน	***(หมายเหตุ	:	อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่

รถอุทยาน	+	ขึ้นบันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคาทีจ่ะไมตองรอคิวนาน	หรือหาก
บันไดเลื่อนประกาศปิด	การเทีย่วตองเป็นขึ้น+ลงกระเชา	ทัง้น้ีทางบริษทัจะเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการนัง่รถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค	หากรถของ
อุทยานไมสามารถขึ้นไปทีถ่ํ้าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให	ทัง้น้ี	ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเทีย่ว	ขอสงวน
สิทธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยทีไ่มตองแจงใหทราบลวงหนา**	)
นําทานชม	จิตรกรรมภาพวาดทราย	หรือ	จวินเซิงฮวาเยี้ยน	สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ	หลี่จวินเซิง

ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา	จิตรกรรม	ภาพเม็ดทราย	ที่ใชวัสดุธรรมชาติ	เชน	กรวดสี	เม็ดทราย
กิ่งไม	หิน	ฯลฯ	มาจัดแตงเป็นภาพทิวทัศน	จิตรกรรมที่รังสรรคขึน้มา	ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมาย
หลายปี	จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย
พักที	่DOLTON	GRAND	SOURCE	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หรือ	ประตูสวรรค	เป็น	1	ใน	4	ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน	"มีคํา
กลาววา	หากใครมาจางเจียเจี้ยแลวไมไดมาขึน้เขาเทียนเหมินซานแหงน้ี
เหมือนมาไมถึงจางเจียเจี้ย"	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมิน
ซานเพราะวา	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติ	จนกลายเป็นถํ้าหรือประตู
สวรรค	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร
เราจะไดเดินชมวิวทิวทัศนลัดเลาะริมหนาผาชมความสวยงามของทะเลภูเขาที่
มีรูปรางตางๆแปลกตา	และวิวทิวทัศนที่สวยงาม

ชม	ระเบียงกระจกใส	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล



หมายเหตุ	:	อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน	+	ขึน้บันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคา
ที่จะไมตองรอคิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเที่ยวตองเป็นขึน้+ลงกระเชา	ทั้งน้ีทางบริษทัจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าประตูสวรรค
หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา
****อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

สะพานกระจก	มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่	60	เมตร	ลอมรอบผาสูงชัน	ความ
กวางของ	สะพานกระจก	วัดจากขอบผาได	3	ฟุต	มีความหนา	2.5	น้ิว	ถือ
เป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน	เขาเทียน
เหมินซาน	มีกฏอยูวาผูมาเยือน	สะพานกระจก	ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน
สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก	งายตอการทําความสะอาด	สะพาน
กระจก	แหงน้ี	ระยะทางอาจไมไกลมากนัก

น่ังกระเชาขึน้+ลงบันไดเลื่อน	(หมายเหตุ	:	รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสม
ของเวลา	โดยการเลือกน่ังกระเชาขึน้และลงบันไดเลื่อน	หรือเลือกขึน้บันได
เลื่อนและลงกระเชา	กระเชามีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	40
นาที)ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา	และชมเสน
ทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง	นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความ
สวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง

เที่ยวชม	จวินเซิงฮวาเยี้ยน	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง	ซึ่ง
เป็นผูที่ริเริ่ม	ศิลปะแบบใหม	ที่เรียกกันวา	จิตรกรรม	ภาพเม็ดทราย	ที่ใชวัสดุ
ธรรมชาติ	เชนกรวดสี	เม็ดทราย	กิ่งไม	หิน	ฯลฯ	มาจัดแตงเป็นภาพทิวทัศน
จิตรกรรมที่รังสรรคขึน้มาลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายปี
ซอนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

เมืองฉางซา	เป็นเหมืองหลวงของมณฑลหูหนาน	ประเทศจีน	เป็นเมืองใหญที่มี
ประชากรหนาแนน	เมืองฉางซา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทั้งทาง
ประวัติศาสตร	และความเป็นเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจอยางมาก	เมืองฉาง
ซาแหงน้ีเคยเป็นฐานที่มันของกวนอู	ซึ่งตั้งตนเป็นใหญที่น่ีนานนับสิบปี	และยัง
มีประวัติศาสตรคูชาติจีนมายาวนาน	กวา	3,000	ปี	ตั้งแตสมัยราชวงศฉิน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		DOLTON	GRAND	SOURCE	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินฉางซา	ระหวางทางใหทานไดพักผอนเพลิดเพลินชมวิวกับ

ธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองขางทาง
12.55	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสู	ประเทศไทย	โดย	สายการบิน	AIR	ASIA	เที่ยวบินที่	FD	541
15.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ...



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้	!!
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	160	หยวน/ทริป/ตอทาน
3.	คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซากรุปผูเดินทาง



จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดีย่ว	ทานละ	1,800	บาท**
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน
2.	สําเนารูปถายสี	ฉากหลังสีขาว	ขนาด	3.5*4.5	ซ.ม.

สถานทูตปฏิเสธ	รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ	/หามใสเสื้อแขนกุด	และหามใสเสื้อสีขาว	ทุก
ชนิด(เน่ืองจากฉากหลังตองเป็นสีขาว)

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	160	หยวน/

ทริป/ตอทาน***
***คณะยืนยันการเดินทางที	่15	ทานมีหัวหนาทัวร
หมายเหตุ	:	ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของ

รานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร	ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อ
หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300
หยวน	/	ทาน	/	ราน
-	โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นหลัก
-	ณ	สถานทีท่องเทีย่วตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทัง้สิ้น	แตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนา
ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่น
ตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการที่โรงแรม

4.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี
***แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสกระเป าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณทีจ่ํากัด	ไดแก
4.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ

จํากัดจํานวน
4.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกิน

คนละ	2	กอน
4.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
5.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี



1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่

ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra
Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


