


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฉางซา	-	เมืองโบราณฟงหวง

พักที่
ZHENGFU
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

2 ลําน้ําถัวเจียง	-	บานเกิดเสิ่นฉงเหวิน	-	เมืองจางเจียเจี้ย
พักที่	TIANZI
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

3 รานหยก	-	ภูเขาเทียนจื่อซาน	หรือ	ภูเขาเทียนจือซาน	-	ลิฟทแกวไปหลง
-	สะพานหน่ึงในใตหลาหรือ	เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว	-	สวนสาธารณะเหยหลง
ถาน	หรือ	สวนสาธารณะเฮอหลง	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย

พักที่	TIANZI
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

4 รานใบชาจีน	-	สะพานแกว	-	โชวเหมยลี่เซียงซี

พักที่
CHENTIAN	
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

5 เขาเทียนเหมินซาน	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน	-	จวิน
เซิงฮวาเยี้ยน	-	เมืองฉางซา

พักที่
TONGCHENG
SHENGYUAN
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

6 เกาะสม	-	ถนนคนเดินหวงซิง	-	สนามบินฉางซา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ก.พ.	61	-	7	ก.พ.	61 ฿21,799 ฿21,799 ฿21,799 ฿4,500



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4	ประตู	9

บริเวณ	ISLAND-U	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINE	(CZ)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวกใหกับทาน

06.40	น.	เหินฟาสู	เมืองฉางซา	โดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINE	เทีย่วบินที	่CZ606
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.00	น.	เดินทางถึง	“ฉางซา”	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง	ตะวันออกติดภู
เขาลัวเซียว	ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง	ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตร.กม.แบงเขตการปกครอง
ออกเป็น	5	เขต	และ	4	อําเภอ	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	นําทานเดินทางสู
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองฟ งหวง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง)	เป็นเมืองที่ขึน้อยูกับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผานอยถูเจีย	ตั้งอยู	ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน	ตั้งอยูริมแมน้ําถัว	ลอมรอบดวยขุนเขา
เสมือนดาน	ชองแคบภูเขา	ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเป็นแนว	ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทาง
ดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง	มีถนนที่ปูดวยหินเขียว	20	กวาสาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ZHENGFU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ZHENGFU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทาน	ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง	ที่จะทําใหทานสนุก	ตื่นเตน	แตไมมีอันตราย	ชมบานเรือนสองฟากฝ่ัง

แมน้ํา	สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเป็นที่ระลึก
นําทานชม	บานเกิดของเสิน่ฉงเหวิน	อดีตนักประพันธ	นักประวัติศาสตรและนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน

บานเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบานที่ปลูกลอมรอบลานบานทั้งสี่ดาน	กอดวยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณประจําทองถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	จางเจียเจี้ย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดก
โลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992
จากน้ันนําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน

ผาหม	เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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



ในกรณีทีไ่มสามารถลองเรือตามลําน้ําถัวเจียไดอันเน่ืองมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ํา	จึงทําให
ไมมีน้ําเพียงพอสําหรับ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
จากน้ันนําทานขึน้	เขาเทียนจื่อซาน	(เขาจักรพรรดิ)	อยูในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย	ลิฟทแกวไป หลง

ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียสูง	326	เมตร
จากน้ันนําทาน	สะพานใตฟ าอันดับ	1	ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา	ซึ่งภาพยนตรฮอลลีวูด

ชื่อดังเรื่อง	“อวตาร”	ไดนําวิวบางสวนของขุนเขามาเป็นฉากในการถายทํา	ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
สวยงามที่แสนประทับใจมิรูลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได
จากน้ันนําทานชม	สวนจอมพลเฮอหลง	ไดรับการจัดตั้งเมื่อ	ปี	ค.ศ.	1986	เพื่อเป็นเกียรติแกนายพลเฮอหลง

แหงพรรคคอมมิวนิสต	ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกําเนิดอยูในบริเวณน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด

ชวงบาย	
นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ

สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานสู	ถนนซีป ูเจีย	ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงเหยียนซึ่งเป็นแหลงสินคาพื้นเมือง	ทานจะไดเลือกซื้อของ

ทานจะไดเลือกซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

เขตเอีย๋นเจียเจี้ย	มีเน้ือที่	65	ตารางกิโลเมตร	บนยอดเขาเทียนจื่อซานสูง
ประมาณ	1,250	เมตร	ทางดานทิศตะวันออก	ทิศใตและทิศตะวันตกของเขา
เทียนจื่อซานเต็มไปดวยชะงอนผาอันสูงชัน	ลําหวยลึกและป าหิน	มีหินยักษใน
รูปลักษณะแปลกตา	ยืนตระหงานคํ้าฟา

ลิฟทแกวไปหลงเทียนที	เป็นลิฟทแปลกๆ	ตั้งอยูขางขางหนาผาของภูเขาหยวน
เจียเจี้ย	เมืองจางเจียเจี้ย	ในอุทยานเขาอูหลิงหยวน(อุทยานปาไม	แหงแรกของ
เมืองจีน	ในปี	1982)	ลิฟทดังกลาวไดรับการบันทึกวาเป็นลิฟทกลางแจงที่สูง
ที่สุด	หนักที่สุดในโลก	และเร็วที่สุดในโลกที่มีการบรรทุกมากที่สุด	ดังกลาว
เป็นลิฟทที่นําผูที่โดยสารขึน้ไปจุดสูงสุดของภูเขาที่มีความสูงประมาณ	1,070
ฟุต(330	เมตร)	จากพื้นดิน	สามารถมองเห็นวิวในมุมกวางสุดหูลูกตา

สะพานหน่ึงในใตหลาน่ีอยูภายในอุทยานเอีย๋นเจียเจี้ย	มีทิวทัศนที่สวยงามเป็น
ที่ถายทําภาพยนตรหลายเรื่อง	บนสะพานจะมีลูกกุญแจอยูเต็มไปหมด	เป็น
ความเชื่อของคนหนุมคนสาวที่วาหากคูไหนเอากุญแจไปคลองไวที่สูงๆจะได
ไมมีใครสามารถพรากคูรักใหจากกันได	บางคนก็ทิ้งสูหุบเหวเบื้องลาง	ก็ให
ความหมายเดียวกันวาเราจะไมพรากจากกันตราบชั่วนิรันดร	โฉมหนาสะพาน
เป็นสะพานหินเชื่อมระหวางเขา	2	ลูก	ซึ่งเป็นความมหัศจรรยของธรรมชาติ
และเป็นจุดชมวิวที่สวยมากอีกที่หน่ึงทีเดียว

สวนสาธารณะเฮอหลง	สวนแหงน้ีไดรับการจัดตั้งขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1986	เพื่อเป็น
เกียรติแก	นายพลเฮอหลง	แหงพรรคคอมมิวนิสต	ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่น
กําเนิดอยูในบริเวณน้ี	ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปดวย	จุดชมวิว
บนยอดเขา	เซียนหน่ีวซา	ฮวา	หรือนางฟาโปยดอกไม	และ	หนาผาเจียงจวิน
หรือหนาผาทานนายพล	พาทานชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูป
รางตางๆตามจินตนาการ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด



อุทยานจางเจียเจี้ย	ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท	และ	กระเชา	อยางละ	1	เทีย่วตามความเหมาะสม	/	ไกด
ทองถิน่จะแจงใหทราบ	ในกรณีทีก่ระเชาหรือลิฟทปิดซอมบํารุงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธในการ
เปลีย่นแปลงโดยทีไ่มแจงใหทราบลวงหนา

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นํานําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชาอวูหลงของปักกิ่ง	และชาที่มีชื่อเสียงตางๆ
จากน้ันนําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวจางเจียเจี้ย	สะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลก	สามารถ

รองรับคนไดมากถึง	800	คน	อีกทั้งสะพานแหงน้ีมีความยาว	430	เมตร	กวาง	6	เมตร	สูง	300	เมตร	เชื่อมสอง
หนาผา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ ตป้ิงยางเกาหลี

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ	รานยางพารา	แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารฮองเต
นําทานชม	โชวเหมยลีเ่ซียงซี	ซึ่งเป็นโชวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม	วิถีชีวิตของแตละเผาซึ่งเป็น

เอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนานและที่มีความอลังการสวยงามดวย	แสง	สี	เสียง
พักที	่CHENTIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

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



หากสะพานแกวปิด	ไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆ
ทัง้สิ้น	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตป้ิงยางเกาหลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารฮองเต
	พักที่	CHENTIAN		HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

โชวเหมยลี่เซี่ยงซี	เป็นการโชวสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผาพื้นเมือง
ดวยแสงสีพรอมฉากสุดอลังการ	พรอมกับเหลานักแสดงกวา	200	ชีวิต

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เขาเทียนเหมินซาน	อยูหางจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง	6	กิโลเมตร	อยูสูงจากระดับน้ํา

ทะเล	1,518.6	เมตร	เป็นภูเขาลือชื่อแหงแรกที่ไดบันทึกไวในจดหมายเหตุประวัติศาสตรของเมืองจางเจียเจี้ย
เน่ืองจากหนาผาสูงชันมีชองโพรงลักษณะคลายประตูซึ่ง	ก็คือชองหินเทียนเหมิน	(ประตูสวรรค)	ที่มีทัศนียภาพ
แปลกมหัศจรรยและพบเห็นไดนอยมากในโลกปัจจุบัน
นําทานขึน้สูเขาโดย	นัง่กระเชาขึ้น+ลง	ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา	และชมเสน

ทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง	นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความสวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุด
แหงหน่ึง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	ภาพเขียนทราย	สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง	ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉางซา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	ระหวางทางใหทานได

พักผอนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TONGCHENG	SHENGYUAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	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



การนัง่กระเชาขึ้น-ลง	เขาเทียนเหมินซาน	หากกระเชาปิดซอมบํารุง	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	หรือ
หาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทัง้น้ี	ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนัก
ทองเทีย่ว	โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยทีไ่มแจงใหทราบลวงหนา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TONGCHENG	SHENGYUAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	เกาะสม	(รวมรถแบตเตอรี)่	สวนสาธารณะกลางแมน้ําใจกลางนครฉางซา
นําทานน่ังรถแบต	เตอรรี่ชมวิว	ชมหินแกะสลักรูปหนาของทานประธานเหมาเจอตุง	สมัยเมื่ออายุ	35	ปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...กุงมังกร	โตะละ	1	ตัว

ชวงบาย-ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินหวงซิงลู	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงเพื่อเลือกซื้อสินคาหลากหลายสําหรับเป็น

ของฝากและที่ระลึกแกคนที่รักทางบาน
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูสนามบิน
19.20	น.	กลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINE	เทีย่วบินที	่CZ605	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.30	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเกาะที่เป็นแลนมารสําคัญของเมืองฉางซา	เป็นเอกลักษณที่โดดเดนเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป	ของเกาะแหงน้ี	เกาะสีสมแหงน้ีไดรับความนิยมเป็นอยางมาก
จากทักทองเที่ยวชาวจีน	ดวยมีประวัติของทานประธานเหมาเจอตุงในสมัยวัย
หนุมเคยมาใชเวลาบนเกาะน้ีบอยครั้งดวยการเลนน้ําที่ชายหาด	อาบแดด	แลว
ก็วายน้ําบอยๆ	นอกจากน้ียังมีอนุสาวรียประธานเหมาเจอตุงทําดวยหินออนสี
ขาวขนาดใหญตั้งอยูบนเกาะ	โดดเดนมากครับ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...กุงมังกร	โตะละ	1	ตัว

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

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



*กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก*
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
14.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
15.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	800	บาท	(ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ
-	กรณีทีไ่มสามารถยื่นวีซากรุปทองเทีย่วได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2	รุป
และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิม่	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคา
สวนตางเพิม่	700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน
สําหรับผูถือหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้)
-	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางทีบ่ินลงปักกิง่	/	ปักกิง่+เซีย่งไฮ	(เทีย่ว	2



เมือง)	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
หมายเหตุ	:	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	มีประกาศเปลีย่นแปลงน้ําหนัก	และขนาดกระเป าสัมภาระ
โดยใหกระเป าสัมภาระทีโ่หลดใตทองเครื่องไดทานละ	1	ใบ	มีน้ําหนักไมเกิน	23	กิโลกรัม	และขนาดของ
กระเป าตองมีขนาดโดยรอบของกระเป ารวมแลวไมเกิน	158	เซนติเมตร	(กวาง	X	ยาว	X	สูง)	สัมภาระ
ติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ	1	ชิ้น	น้ําหนักตองไมเกิน	5	กิโลกรัม	ถาน้ําหนักและขนาดของกระเป าสัมภาระ
เกินกวาทีส่ายการบินกําหนดไว	จะตองเสียสวนทีเ่กินเป็นจํานวนเงิน	200	USD	หรือ	1,300	หยวนตอใบ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรมทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	รวม	180	หยวน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	1,200	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
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.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ



5.2	เดินทางพรอมญาติ	
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
·หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
5.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา
เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรทีท่ํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง	เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)

**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033	



**	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป	***

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	180	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง
ราคาพิเศษ	ไมรับจอยแลนด	/	ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนัก

ทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานหยก,	รานนวดเทา,	รานผาไหม,	รานใบชา,	รานยางพารา	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคา

สูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ประกาศ	:	ตั้งแตวันที่	1	เมษายน	2553	เป็นตนไป	รัฐบาลเมืองฉางซา	จางเจียเจี้ย	และ	เมืองฟ งหวง	มณฑล	หู

หนาน	ไดมีการออกกฎระเบียบ	กําหนดนโยบายใหโรงแรม	ยกเลิกการใหบริการ	สิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง	เชน
แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	แชมพู	หมวกอาบน้ํา	รองเทาแตะฯลฯ	เพื่อเป็นการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่ง
แวดลอม	**ดังนัน้กรุณานําสิง่ของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง****หากทานเขาพักแลวตองการใชสิง่ของ
ดังกลาว	ทานจะตองเสียคาใชจายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมกําหนดไว	(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรม
บางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา	แลวคิดคาบริการเม่ือทานเช็คเอาท	)
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง

	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน		ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน
1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืน	คาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


