


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินฉางซา	-	เมืองโบราณฟงหวง
พักที่	JIANGTIAN
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 เมืองจางเจียเจี้ย	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน	-
สะพานกระจก	เทียนเหมินซาน	-	เขาเทียนเหมินซาน

พักที่	JINHUA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

3 โรงงานผลิตผาไหม	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย	-	รานหยก	-	จวินเซิงฮ
วาเยี้ยน	-	สะพานแกว

พักที่	JINHUA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

4 ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	เมืองจางเจียเจี้ย	-	ถนนคน
เดินหวงซิง

พักที่	XIANGRONG
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 สนามบินฉางซา	-	สนามบินดอนเมือง

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿4,000



ชวงเชา
04.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	ออกชัน้	3	ประตูทางเขา	2-3	เคานเตอร

1-2	สายการบิน	Air	Asia	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหกับทาน
07.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองฉางซา	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เทีย่วบินที	่FD540	ไมรวมอาหารบน

เครื่อง
12.10	น.	ถึง	ฉางซา	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตารางกิโลเมตร	แบงเขตการ

ปกครองออกเป็น	5	เขตและ	4	อําเภอ	อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน	มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
มากวา	3,000	ปี	ในปัจจุบันเป็นศูนยกลางดานการเมือง	เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน	หลังจากน้ันนําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง	และรับสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองฟ งหวง	หรือ	เมืองโบราณฟ งหวง(เมืองหงส)	เป็นเมืองที่ขึน้	อยูกับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผานอยถูเจีย	ตั้งอยู	ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน	เมืองโบราณหงสตั้งอยูริมแมน้ําถัว	ลอม
รอบดวยขุนเขาเสมือนดาน	ชองแคบภูเขา	ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเป็นแนว	ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง	มีถนนที่ปูดวยหิน
เขียว	20	กวาสาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
อิสระใหทานเพลิดเพลินชม	เมืองเกาฟ งหวง	ที่เต็มไปกลิ่นอายของธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวเผาถูเจีย

และชาวมงที่ยังคงดํารงชีวิตในรูปแบบเดิมๆใหเราไดสัมผัสในเมืองโบราณฟงหวงยังคงมีจุดเดนอีกจุดที่พลาดไม
ได	คือ	บานที่ยกพื้นสูงเรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ
นอกจากน้ันบริเวณในเมืองโบราณทานสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินคา	HANDMADE	เสื้อยืด,รองเทาและของ
พื้นเมืองตางๆ	อีกมากมายเพื่อฝากคนทางบาน
นําทาน	ลองเรือชมเมืองโบราณยามคํ่าคืน	ซึ่งทานจะไดสัมผัสบรรยากาศเมืองเกาพรอมเก็บภาพประทับ

ใจไวเป็นที่ระลึก
เขาที่พัก	JIANGTIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน



ไมรวมอาหารบนเครื่อง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	JIANGTIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองจางเจียเจี้ย	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็น

อุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992	อุทยานจาง
เจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา	369	ตารางกิโลเมตร	อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพิเศษ...ซุปเห็ด

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ภูเขาเทียนเหมินซาน	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สมัยกอนเรียกวา	ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง

เหลียวซาน	เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย
นัง่กระเชาขึ้น	สู	เขาเทียนเหมินซาน	ซึ่งมีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลา	40	นาที	ถึงเขาเทียนเหมิน

ซานเป็นกระเชาที่ทันสมัยที่สุด
ชม	ความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ 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	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็น
ถํ้า	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร
เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรค	ทานจะไดขึน้ขั้นบันได	999	ขั้น	สู	ภูเขาประตูสวรรค	ถายรูปชมความงามซึ่ง

เคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเป็นสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตาง
ชาติอีกแหงหน่ึง	สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา
และนําทานชมผลิตภัณฑสินคาจาก	ยางพารา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
เขาที่พัก	JINHUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน	+	ขึ้นบันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคาที่
จะไมตองรอคิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเทีย่วตองเป็นขึ้น+ลงกระเชา	ทัง้น้ีทาง
บริษทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการนัง่รถของอุทยานขึ้น
ไปบนถํ้าประตูสวรรค	หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปทีถ่ํ้าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืน
เงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทัง้น้ี	ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความ
ปลอดภัยของนักทองเทีย่ว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยทีไ่มแจงให
ทราบลวงหนา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพิเศษ...ซุปเห็ด

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	JINHUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานแวะชมและเลือกซื้อ	ผาไหมจีน	สินคา	OTOP	ขึน้ชื่อของจีน
หลังจากน้ันนําทานเที่ยวชม	ถนนซีป ูเจีย	ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงหยวนซึ่งเป็นแหลงสินคาพื้นเมือง	อิสระ

ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพิเศษ...ป้ิงยางเกาหลี

ชวงบาย
นําทานชมอัญมณีลํ้าคา	หยก	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยปองกัน

อันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
ของประเทศจีน
นําทานชม	จิตรกรรมภาพวาดทรายหรือจวินเซิงฮวาเยี้ยน	สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ	หลี่จวินเซิง

ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา	จิตรกรรม	ภาพเม็ดทราย	ที่ใชวัสดุธรรมชาติ	เชน	กรวดสี	เม็ดทราย
กิ่งไม	หิน	ฯลฯ	มาจัดแตงเป็นภาพทิวทัศน	จิตรกรรมที่รังสรรคขึน้มาลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมาย
หลายปีซอนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกว	ที่ยาวที่สุดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา

400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด	เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแก
รนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718	ฟุต

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
เขาที่พัก	JINHUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพิเศษ...ป้ิงยางเกาหลี



หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	หรือ	ทางเมืองจีนประกาศปิด	จึงไมสามารถเขาไป
เทีย่วชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นใหทานไปเทีย่วถํ้ามังกรเหลือง	หรือลองเรือ
ทะเลสาบเป าเฟิงหู	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทัง้สิ้น

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	JINHUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึง

ปัจจุบัน	การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองจางเจียเจี้ย	(ใชเวลาประมาณ	4	ช.ม.)	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดก
โลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992	อุทยานจางเจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา	369	ตารางกิโลเมตร	อุดมดวยขุนเขานอยใหญและ
ตนไมนานาพันธุ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินหวงซิงลู	ซึ่งเป็นแหลงจําหนายสินคาหลากหลายชนิด	เพื่อใหทานอิสระเลือก

ซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย	สําหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
เขาที่พัก	XIANGRONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	XIANGRONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบิน
12.55	น.	ออกเดินทางจาก	เมืองฉางซา	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เทีย่วบินที	่FD541	ไมรวมอาหาร

บนเครื่อง
15.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



ไมรวมอาหารบนเครื่อง

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

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



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือหามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใช
จายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/คน	/วัน
11.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

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

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

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	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	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	
(ยื่นวีซากรุป	ไมตองสงเอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คา
ธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท	และหากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับ
การเดินทางครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	หากทางเมืองจีนมีการ
ประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริษทัขอสวงนสิทธิ	์เก็บคา
วีซาเพิ่ม	1,500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร	(ยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ)
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	200	หยวน/ทาน/ทริป	(เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว	มีคาบริการเพิ่มเติมดังน้ี
-	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
-	ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	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
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
-	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-ออก	อยาง

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	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
โปรดทราบ	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไปน้ี

1.	อิสราเอล	2.	อัฟกานิสถาน	3.	ปากีสถาน	4.	อุซเบกิสถาน	5.	ทาจิกิสถาน	6.	เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.	อิรัก
9.	อิหราน	10.	อียิปต	11.	ซาอุดีอาระเบีย	12.	ซีเรีย	13.	เลบานอน	14.	อินเดีย	15.	ศรีลังกา	16.	ลิเบีย	17.	ซูดาน	18.
แอลจีเรีย	19.	ไนจีเรีย	20.	ตุรกี	21.	เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซมาเรีย	
ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมูคณะ	(กรุป)	ไดตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวา
กําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ	***ตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา***

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อ	ประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่***	ทานละ	200	หยวน	/ตอทาน/ทริป***



ราคาขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียมยื่นวีซาจีนแบบกรุป	เก็บเพิม่	ทานละ	1,000	บาท	พรอมหนาพาส
ปอรต
ไมรับจอยแลนด
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	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	**ดังนัน้กรุณานําสิง่ของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง**
**หากทานเขาพักแลวตองการใชสิง่ของดังกลาว	ทานจะตองเสียคาใชจายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรม
กําหนดไว	(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา	แลวคิดคา
บริการเม่ือทานเช็คเอาท)
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา,	ไขมุก,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุ

ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวน
ทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	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


