


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	หมูบานโบราณฉือชี่โขว	-
มหาศาลาประชาคม	-	หงหยาตง

พักที่
SITANLI
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 เมืองอูหลง	-	อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค	-	ลิฟทแกวอูหลง

พักที่
HONGFU
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองโบราณฟงหวง	-	ลําน้ําถัวเจียง	-	บานเกิดเสิ่นฉงเหวิน	-	สะพานสายรุง
หรือ	สะพานหงเฉียว

พักที่
JIANGTIAN
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองจางเจียเจี้ย	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	ถนนคนเดิน	ซีป ู
เจีย	-	การแสดงหนังตะลุงที่จีน	-	สะพานแกว

พักที่
JINXIU
DONGDU
หรือเทียบ
เทา

5 รานหยก	-	พิพิธภัณฑภาพหินทราย	จวินเซิงฮวาเยียน	-	เขาเทียนเหมินซาน
-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน	-	สะพานกระจก	เทียนเหมิน
ซาน

พักที่	BLUE
BAY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

6 เมืองฉางซา	-	ถนนคนเดินหวงซิง	-	สนามบินฉางซา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

8	ธ.ค.	60	-	13	ธ.ค.	60 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿4,500



ชวงเชา
08.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	4	เคานเตอร

E	สายการบินไทยสไมล	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
11.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองฉงชิง่	โดยเทีย่วบินที	่WE684

ชวงบาย
15.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเมืองฉงชิง่	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ฉงชิ่งเป็นมหานครที่

ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา	และทางอากาศ	ที่อยูทางทิศตะวัน
ตก	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
นําทานออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง	นําทานชม	หมูบานโบราณฉือชีโ่ขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยห

ลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู	อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว	อิสระให
ทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
นําทาน	ชมและเก็บภาพดานนอกมหาศาลาประชาคม	(ตาหลีถ่ัง)	ซึ่งนายเฮหลงแหงกองทัพ

คอมมิวนิสตริเริ่มสรางขึน้ภายหลังการปฏิวัติสําเร็จ	ในปี1953	โดยจําลองแบบมาจากหอฟาเทียนถานเมือง
ปักกิ่ง	ในปัจจุบันใชเป็นที่ประชุมสภาผูแทนและโรงละครของประชาชน	สามารถจุคนไดกวา	4,000	คน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(สุกี้หมอไฟ)
นําทานสู	หงหยาตง	อาคารขนาดใหญสรางอยูบนภูเขา	ขนานไปกับแมน้ําเจียหลิง	โครงการประกอบดวย

โรงแรม	รานคาจําหนายสินคา	รานอาหารพื้นเมือง	รานน้ําชา	โรงละคร	ซึ่งลวนแลวแตกอสรางตกแตงในรูป
แบบโบราณใหอารมณและบรรยากาศยอนยุคสําหรับนักทองเที่ยวที่มา
พักที	่SITANLI	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ



เมืองโบราณ	“ฉือชี่โขว”	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอยูกลางเมืองฉงชิ่ง	หมูบานโบ
ราณฉือชี่โขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู
อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่
ระลึกหรือของฝาก	นักทองเที่ยวสามารถไปแวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได
จากที่น่ี

มหาศาลาประชาคม	(ชมและเก็บภาพบรรยากาศดานนอก)	ซึ่งจอมพลเฮอหลง
เป็นผูริเริ่มโครงการ	เพื่อใชเป็นที่ประชุมสภาผูแทน	และโรงละครของ
ประชาชน	จุคนไดกวา	4,000	คน	จําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(สุกี้หมอไฟ)
	พักที่	SITANLI	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นยานที่มีโรงแรมตั้งอยูรวมกันหลายๆโรงแรม	ภายในประเทศจีน	เขตุฉงักิง
มีประวัติศาตรมากกวา	2300ปี

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชานําทานเดินทางสู	เมืองอูหลง	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็น

เมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง	ทําใหเมืองน้ีมีป าไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี	มีแมน้ําอู
เจียงไหลตัดผานกลางเมือง	เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ	130	กิโลเมตร	ถนนเป็นทางดวนพิเศษ
ตลอดเสนทางถึงเมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ช.ม.)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	อุทยานแหงชาติหลุมฟ า-สะพานสวรรค	(มรดกโลก)	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหม

ลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	อุทยานหลุมฟา-สะพาน
สวรรคเคยเป็นสถานีมาเร็วในสมัยถัง	และแหงน้ีเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติ
ขนาดใหญ
หลังจากน้ันนําทาน	โดยสารลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงไป

ถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค	(กลุมสะพานหิน
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย)	ซึ่งประกอบดวย	3	สะพาน	

แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค	ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ	เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเชื่อม
สวรรคกับโลกมนุษย	สะพานแหงที่สองคือ	สะพานมังกรเขียว	ลักษณะเป็นหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟา	และ
สะพานแหงที่สามคือ	สะพานมังกรดํา	ลักษณะเป็นโตรกหนาผาอยูในสวนที่แคบที่สุด	แสงผานเขาไปนอย
ทําใหดูคอนขางมืดดํา	

นอกจากน้ียังสรางจําลองเพื่อใชเป็นฉากสําคัญของภาพยนตรจีน	เรื่องศึกโคนบัลลังกวังทอง	ของผูกํากับชื่อดัง
จาง	อวี้	โหมว	โดยมี	3	นักแสดงชั้นนํา	คือ	โจว	เหวิน	ฟะ	เจย	โชว	และกงลี่	อิสระถายภาพความงามทาง
ธรรมชาติตามอัธยาศัย



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HONGFU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อุทยานหลุมฟาสะพานสวรรค	ภูผาที่นาอัศจรรย	ชม	3	สะพานสวรรค	แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยัง
เป็นที่ตั้งของ	บานโบราณกลางหุบเขา	เป็นฉากใหญที่ใชถายทําภาพยนตร
เรื่อง	ศึกโคนบัลลังกวังทอง	ลาสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตรฮอลีวูด	เรื่อง
TRANSFORMERS	4

ลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื่ ้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงถึง
แลวจะพบกับเสนทางดานลาง	ใหทานเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ของกลุมสะพานสวรรค

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HONGFU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฟ งหวง	หรือ	เมืองโบราณฟ งหวง(เมืองหงส)	เป็นเมืองที่ขึน้	อยูกับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผานอยถูเจีย	ตั้งอยู	ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน	เมืองโบราณหงสตั้งอยูริมแมน้ําถัว	ลอม
รอบดวยขุนเขาเสมือนดาน	ชองแคบภูเขา	ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเป็นแนว	ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง	มีถนนที่ปูดวยหิน
เขียว	20	กวาสาย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ช.ม.)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือถัวเจียง	เรือแพ	ใหทานไดสนุก	ตื่นเตน	แตไมมีอันตราย	ชมบาน	เรือนสองฟากฝ่ังแมน้ํา

สะพานโบราณ	เจดียวั่นหมิง	หอตัว๋ชุยฯลฯ	อวดความเป็นธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไว
เป็นที่ระลึก



จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	บานเกิดของกวีเสิน่ฉงเหวิน	อดีตนักประพันธ	นักประวัติศาสตรและนัก	การศึกษา
คนควาโบราณคดี	นามอุโฆษของจีนบานเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบานที่ปลูกลอมรอบลานบานทั้งสี่ดานกอดวย
อิฐทนไฟที่มีสัญลักษณประจําทองถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและไดตกทอดมาจากป ูของเสิ่นฉงเหวิน
อดีตผูบังคับการทหารประจํามณฑลกุยโจวในสมัยราชวงศชิงตอมาจึงสรางเป็นบานเกิดหลังดังกลาว	ทาน
เสิ่นฉงเหวินไดจดบันทึกประวัติใหผูคนไดรูจักที่มาที่ไปของเมืองฟ งหวง
นําทานชม	สะพานสายรุง	หรือสะพานหงเฉียว	สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขามคลอง

ในเวนิส	เป็นสะพานประวัติศาสตรที่มีความเป็นมาหลายรอย	ปี	กอนที่จะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเด
นของฟ งหวง	คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย	เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตาง
ประเทศ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่JIANGTIAN	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจียง	ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหู
หนาน	เมืองโบราณหงสตั้งอยูกลางหุบเขาและมีแมน้ําถั่วเจียง	แมน้ําที่ใส
สะอาดไหลผาน	สองฝ่ังแมน้ํามีบานแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริม
แมน้ํา	ถามองจากริมแมน้ําจะเห็นบานเรือนยกสูงสรางติดริมแมน้ําเป็นแนว
ยาว	กลางเมืองฟ งหวงจะมีสะพานเกาที่คาดวาสรางในสมัยราชวงศชิง	เชื่อม
โยงชีวิตสองฟากแมน้ําเป็นหน่ึงเดียว	หากตองการน่ังกินลมพรอมชมเมืองไป
ดวย	นักทองเที่ยวก็สามารถเชาเรือแจวชมเมืองตลอดลําน้ําได

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

การน่ังเรือพายลองแมน้ําถัวเจียง	ชมบรรยากาศเมืองโบราณริมน้ํา	จุดเดน
ของการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณฟงหวง	สัมผัสบรรยากาศไปพรอมๆ	กับ
ฟังเสียงของนักรองสาวชาวมงที่มาคอยลอยเรือรองเพลงขับกลอมในลําน้ําเป็น
ระยะๆ	(เป็นโชวของเมืองน้ี)	ซึ่งนับเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมเดนที่ชาวจีนชื่นชอบ
กันมาก	ในชวงวันหยุดจะมีการมายืนเขาคิวตอแถวรอขึน้เรือกันยาวเหยียด
เพื่อขึน้เรือพื้นบานลองชมบรรยากาศริมน้ํา

เป็นบานที่ปลูกลอม	รอบลานบาน	ทั้งสี่ดานกอดวยอิฐทนไฟ	ซึ่งเป็นสัญลักษณ
ประจําทองถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน	บานหลังดังกลาวทาน	เสิ่น
ฉง	เหวิน	ไดเก็บรักษาและเขียนบันทึกเรื่องราวประวัติของเมืองฟ งหวงเพื่อให
ผูคนที่มาเยี่ยมชมไดรูจักที่มาที่ไปของเมืองและตัวทานเองและมีผลงานที่ทาน
ไดประพันธเอาไวจัดแสดงใหชม

สะพานสายรุง	หรือสะพานหงเฉียว	สะพานไม	 ้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือน
สะพานขามคลองในเวนิส	เป็นสะพานประวัติศาสตรที่มีความเป็นมาหลายรอย
ปี	กอนที่จะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเดนของฟ งหวง	คือบานที่ยกพื้น
สูงเรียงราย	เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นียิมชน่ืชอบทั้งชาวจีนและชาว
ตางประเทศ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JIANGTIAN	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองจางเจียเจี้ย	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็น

อุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992	อุทยานจาง
เจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา	369	ตารางกิโลเมตร	อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	5	ช.ม.)

นําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึง
ปัจจุบัน	การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(ซุปเห็ด)

ชวงบาย	
นําทานเที่ยวชม	ถนนซีป ูเจีย	ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงหยวนซึ่งเป็นแหลงสินคาพื้นเมือง	อิสระใหทานได

เลือกซื้อของฝาก
นําทานชม	การแสดงหนังตะลุง	เป็นเรื่องราวเลาขานถึงตํานาน	3	กกและวัฒนธรรมพื้นเมือง
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวทีย่าวทีสุ่ดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา

400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด	เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแก
รนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718	ฟุต

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(ป้ิงยางเกาหลี)
พักที	่JINXIU	DONGDU	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(ซุปเห็ด)



หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	หรือ	ทางเมืองจีนประกาศปิด	จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชม
ได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา	และไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทัง้สิ้น

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

วิธีการเชิดมีลักษณะเหมือนกับการเชิดหนังตะลุงในบานเรา	คือ	ฉากหนาในผา
ขาว	ผัวละครใชแกะจาก	หนังสัตวลงสีใชคนเชิดอยูหลัง	ฉากโดยใชไฟสองให
ปรากฏเงาบนฉาก	ที่วาเป็นการเชิดหนังที่ใหญที่สุด	คือของคณะเชิดหนังถังซัน
น้ี	ใช	ตัวหนังที่ตัวใหญที่สุดสูงถึง	2	เมตรและตัวเล็กที่สุดสูงเพียง	0.2	เมตร
เวลาเชิดตองใชคนถึง	28	คนในบางฉาก

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(ป้ิงยางเกาหลี)
	พักที่	JINXIU	DONGDU	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชมอัญมณีลํ้าคา	หยก	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยปองกัน

อันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
ของประเทศจีน
นําทานชม	จิตรกรรมภาพวาดทราย	หรือ	จวินเซิงฮวาเยี้ยน	สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ	หลี่จวินเซิง

ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา	จิตรกรรม	ภาพเม็ดทราย	ที่ใชวัสดุธรรมชาติ	เชน	กรวดสี	เม็ดทราย
กิ่งไม	หิน	ฯลฯ	มาจัดแตงเป็นภาพทิวทัศน	จิตรกรรมที่รังสรรคขึน้มา	ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมาย
หลายปีซอน	จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
นําทานชมผลิตภัณฑสินคาจาก	ยางพารา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารฮองเต)

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ภูเขาเทียนเหมินซาน	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สมัยกอนเรียกวา	ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง

เหลียวซาน	เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย	น่ังกระเชาขึน้	สู	เขาเทียนเหมินซาน	ซึ่งมีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร
ใชเวลา	40	นาที	ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชาที่ทันสมัยที่สุด
ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ า	สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว	ชมตนไมออกมาจากซอกหิน



หลากหลายพันธุ	ดอกไมป าตามฤดูกาล	ทานจะไดชมความงามของภูเขา	ภูผา	นับรอยรูป	ยอดเขาสูงเสียดฟา
งามแปลกตา	อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
จากน้ันนําทานชม	ระเบียงแกว	ซึ่งเป็นสะพานกระจก	มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่	60	เมตร	ลอมรอบผาสูง

ชัน	ความกวางของ	สะพานกระจก	วัดจากขอบผาได	3	ฟุต	มีความหนา	2.5	น้ิว	ถือเป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่
อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน	เขาเทียนเหมินซาน	มีกฏอยูวาผูมาเยือน	สะพานกระจก	ตองสวมผาหุม
รองเทาขณะเดิน	สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก	งายตอการทําความสะอาด	สะพานกระจก	แหงน้ี
ระยะทางอาจไมไกล	แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!!

จากน้ันนําทานลงบันไดเลื่อนสู	ถํ้าเทียนเหมินตง	หรือเรียกวา	ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน	เป็น	1	ใน	4
ของภูเขาที่สวย	สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถํ้า
ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร
เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดขึน้ขั้นบันได	999	ขั้น	สู	ภูเขาประตูสวรรค	ถายรูปชมความงามซึ่งเคย

มีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเป็นสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีก
แหงหน่ึง	สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่BLUE	BAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ภายในพิพิธภัณฑเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะของ
ศิลปินแหงชาตินาม	"หลี่จวินเซิง"	ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนดวย
มือที่ใชหินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไมใบไมเป็นวัตถุดิบในการ
เขียน	ภาพเขียนเหลาน้ีนอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะ	ยัง
เป็นภาพเขียนที่สวยงาม	คมชัดและมีมิติสมจริงอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารฮองเต)

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

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



อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน	+	ขึ้นบันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคาที่
จะไมตองรอคิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเทีย่วตองเป็นขึ้น+ลงกระเชา	ทั้งน้ีทางบริษทั
จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าประตู
สวรรค	หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรม
อื่นมาทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	ขอสงวนสิทธิย์ึด
ตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยทีไ่มแจงใหทราบลวงหนา

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BLUE	BAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองฉางซา	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตาราง

กิโลเมตร	แบงเขตการปกครองออกเป็น	5	เขตและ	4	อําเภอ	อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน	มี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา	3,000	ปี	ในปัจจุบันเป็นศูนยกลางดานการเมือง	เศรษฐกิจของมณฑลหู
หนาน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดิน	ซึ่งเป็นแหลงจําหนายสินคาหลากหลายชนิด	เพื่อใหทานอิสระเลือกซื้อสินคา

นานาชนิดตามอัธยาศัย	สําหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย	

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.40	น.	ออกเดินทางจาก	เมืองฉางซา	โดยสายการบินไทยสมายล	เทีย่วบินที	่WE617

22.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

4.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

6.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

9.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

10.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
11.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน
12.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิเชนนัน้ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
**	เมื่อทานไดรับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษทัฯ	ไดสงใหทานแลว	ถือวาทานไดอานทําความเขาใจและยอมรับ

เงื่อนไขที่ทางบริษทัฯ	ระบุไวแลว	และยินยอมจายสวนตางหากทานไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	กําหนด**

กรณีคณะออกเดินทางได	
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
8.	อัตราน้ีสําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน



9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจายเพิ่มเติม
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท

หมายเหตุ	:	อัตราดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ยื่นวีซากรุป	ไม
ตองสงเอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คาธรรมเนียมการยื่น
วีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท	และหากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้ง
อื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซา
กรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริษทัขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซา
เพิม่	1,500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร	(ยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ)

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	180	หยวน/ทาน/ทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว**	มีคาบริการเพิม่เติมดังน้ี
ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางทีมี่อายุการใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสําเนาสูติบัตร	และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล	(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรมไดที	http://www.consular.go.th/
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	(กรณีที่ประกอบธุรกิจสวนตัว	กรุณาแจงดวยวา
ทานทําธุรกิจอะไร)	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และ
ของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร



อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม	

2.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสอง
ขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตาง
หู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร	

3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่***	ทานละ	180	หยวน	/ทริป/ตอทาน	//
หัวหนาทัวร	แลวแตดุลพินิจ***

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมการ



เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว	บางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่จํานวนผู
โดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ไมมีราคาจอยแลนด	/	ไมมีราคาเด็ก
ราคาดังกลาว	ยังไมรวมคาธรรมเนียมยื่นวีซาจีนแบบกรุป	เก็บเพิม่	ทานละ	1,000	บาท	พรอมหนาพาส

ปอรต	***หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได
ทางบริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิ่ม	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร***
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ประกาศ	:	ตั้งแตวันที่	1	เมษายน	2553	เป็นตนไป	รัฐบาลเมืองฉางซา	จางเจียเจี้ย	และ	เมืองฟ งหวง	มณฑลหู

หนาน	ไดมีการออกกฎระเบียบ	กําหนดนโยบายใหโรงแรม	ยกเลิกการใหบริการ	สิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง	เชน
แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	แชมพู	หมวกอาบน้ํา	รองเทาแตะฯลฯ	เพื่อเป็นการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่ง
แวดลอม	**ดังน้ันกรุณานําสิ่งของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง**	**หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว
ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว	(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดาน
นอกหรือวางไวในหองน้ํา	แลวคิดคาบริการเมื่อทานเช็คเอาท	)
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา(ขอความรวมในการแชเทา),	ไขมุก,

รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบัง
คับใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด		

4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


