


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินฉางซา	-	ถนนคนเดินหวงซิง	-	เมือง
จางเจียเจี้ย

พักที่		EMPEROR
HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบ
เทา

2 รานหยก	-	ลําธารจินเปียนซี	/	ลําธารแสมาทอง	-	ภูเขาเทียนจื่อซาน
หรือ	ภูเขาเทียนจือซาน	-	สวนจอมพลเฮอหลง	-	สะพานหน่ึงในใตหลา
หรือ	เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว	-	ลิฟทแกวไปหลง

พักที่	EMPEROR
HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบ
เทา

3 สะพานแกว	-	รานใบชาจีน	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย

พักที่
ZHANGJIAJIE
TONGDA
INTERNATIONAL
4	ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา

4 น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน	-	สะพานกระจก	เทียนเห
มินซาน	-	เขาเทียนเหมินซาน	-	เมืองโบราณฟงหวง

พักที่	FENGTING
INTERNATIONAL
HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบ
เทา

5 ลําน้ําถัวเจียง	-	บานเกิดเสิ่นฉงเหวิน	-	สะพานสายรุง	หรือ	สะพานหง
เฉียว	-	เมืองฉางซา

พักที่	HUATIAN
HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบ
เทา

6 สนามบินฉางซา	-	สนามบินดอนเมือง

31	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿6,000



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

ASIA	พบเจาหนาเพื่อดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน
07.30	น.	นําทุกทานเหินฟาสู	สนามบินฉางซา	ประเทศจีน	โดยเทีย่วบินที	่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
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองจางเจียเจี้ย	ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	ใน

ภาคกลางของจีน	เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนจางเจียเจี้ย	เป็นหน่ึงในเมืองทอง
เที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของตนเอง	แหลงทองเที่ยวสําคัญ
ในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป าไมถึง	98%	ซึ่งนับเป็นออกชิเจนบารธรรมชาติ	เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดิน
แดนบริสุทธิข์องโลกนอกจากน้ีแลว	ณ	ที่แหงน้ียังเป็นแหลงชุมชนของ	33	ชนเผา	เชน	ชนเผาถูเจีย	ชนเผาไป
และชนเผาเหมียว	สภาพภูมิศาสตรที่มีเอกลักษณทําใหวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ	ไดรับการอนุรักษเป็นอยางดี	

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่EMPEROR	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน



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		EMPEROR	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	รานหยก	เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย	ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ

โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใสเครื่องประดับจําพวก	"แหวน"และ"กําไล"	ใสกําไลหยก	ก็จะชวยเสริมใหเป็น
คนมีอํานาจ	ชวยใหมีความเจริญกาวหนา	และความเจริญรุงเรือง	อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลใหเกิดขึน้ไดทั้ง
รางกายและจิตใจ	รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรง
จากน้ันนําทานชม	ลําธารแสมาทอง	หรือ	ลําธารจินเปียนซี	เป็นจุดทองเที่ยวสําคัญแหงหน่ึงในวนอุทยาน

จางเจียเจี้ย	เป็นลําธารที่ไหลวนไปตามชองเขาและชะงอนผาสูงชันเขาไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ	7.5
กิโลเมตรตั้งอยูทางดานตะวันออกของอุทยานแหงชาติจางเจียเจี้ย	โดยลําธารแหงน้ีจะไปบรรจบรวมกับแมน้ํา
หลีของมณฑลหูหนาน	"ธารน้ําแสทองมีภูหินผาสูงจากพื้นกวา	350	เมตร	รูปลักษณของหินผาลูกน้ีเหมือนแสซึ่ง
เป็นอาวุธโบราณชนิดหน่ึง	จึงไดชื่อวา	หินผาแสทอง	เน่ืองจากมีซิลิกอนไดอ็อกไซดผสมอยูในเน้ือ	หิน	เมื่อ
แสงแดดสาดสอง	จะมีแสงสะทอนเป็นสีทอง"
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทุกทานน่ังกระเชาขึน้สู	เขาเทียนจื่อซาน	หรือ	"เขาจักรพรรดิ"์	ซึ่งการน่ังกระเชาขึน้สูยอดเขาน้ันใช

ระยะเวลาประมาณ	8	นาที	ซึ่งกระเชาแตละตูสามารถน่ังได	8	ทาน	โดยระหวางที่น่ังกระเชาน้ันทานสามารถชม
ทิวทัศนที่อยูเบื้องลาง	ทานจะไดพบกับแทงภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปดวยพืชนานา
ชนิด	เมื่อกระเชาขึน้ถึงยอดเขาแลวทานจะไดชมความงามของทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ	ทานจะไดตื่นตาตื่นใจ
กับยอดเขาสูงชัน	ลําหวยลึก	และป าหินหินยักษในรูปลักษณะตางๆมากมาย	เขาเทียนจื่อซานแหงน้ียังเป็นที่ถาย
ทําภาพยนตรชื่อดังหลายตอหลายเรื่องโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อดังที่คนไทยเรารูจักกันก็คือ	คือ	ภาพยนตร
เรื่องอวตาร(AVATAR)	น่ันเอง
จากน้ันนําทานสู	สวนจอมพลเฮอหลง	ซึ่งเป็นจุดหน่ึงที่ผูมาเยือนภูเขาอวตารตองแวะมาถายรูปบริเวณน้ี

นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮอหลง	ซึ่งเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุนแรกของกองทัพปลดแอกจีน	ที่รบชนะ
กองทัพญี่ป ุนผูรุกราน	และกองทัพของเจียงไคเช็ค	จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน	ตั้งเป็นอนุสรณ



ภายในสวนแหงน้ี	ทางดานทิศใตของสวนแหงน้ียังเป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไมถวน
เชน	เขาพูกัน	เขาจักรพรรดิ	เขาสวนสวรรค	เขานางฟาโปรยดอกไม	ฯลฯ
จากน้ันนําทานชม	สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว	หรือที่บางคนเรียกวาสะพานหน่ึงในใตหลา	บางก็เรียกวา

สะพานใตฟาอันดับ1	มีทิวทัศนที่สวยงาม	ซึ่งถือเป็ดจุดทองเที่ยวสําคัญที่หน่ึงบนเขาเทียนจื่อซาน	เคยเป็นที่ถาย
ทําภาพยนตรหลายเรื่อง	ซึ่งบนสะพานจะมีลูกกุญแจคลองอยูเต็มไปหมด	เหมือนเป็นความเชื่อของคนหนุมคน
สาวที่เอากุญแจไปคลองไวที่สูงๆ	จะไดไมมีใครสามารถพรากคูรักใหจากกันได	บางคนก็ทิ้งสูหุบเหวเบื้องลาง	ก็
ใหความหมายเดียวกันวาเราจะไมพรากจากกันตราบชั่วนิรันดร
หลังจากน้ันนําทานลงจากเขาเทียนจื่อซาน	โดยลิฟทแกวไป หลง	ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่มีความสูง

326	เมตร	ถูกสรางขึน้ตั้งแตปี	2002	(พ.ศ.	2545)	ดวยงบประมาณกวา	180	ลานหยวน	หรือราว	975	ลานบาท
ซึ่งถูกบันทึกลงใน	Guinness	World	Records	วาเป็นลิฟตภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด	และเร็วที่สุดในโลก
นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ

สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูป้ิงยางสไตลเกาหลี
พักที	่EMPEROR	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

เที่ยวชม	ลําธารจินเปียนซี	หรือ	ลําธารแสมาทอง	ซึ่งเป็นลําธารที่ไหลวนไป
ตามชองเขาและชะงอนผาสูงชันเขาไปกลางภูเขาวงกตดวยระยะ	ทางยาว	7.5
ก.ม	ลําธารแซทอง	มีน้ําในลําธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังน้ําจะมี
ภูเขาหินรูปรางสวยแปลกตาตั้งตระหงานเรียงรายเป็นลวนสวยงามอยางที่
ทานไมเคยเห็นจากที่ใดมากอน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

สวนสาธารณะจอมพลเฮอหลง	สวนแหงน้ีไดรับการจัดตั้งขึน้เมื่อ	ปี	ค.ศ.	1986
เพื่อเป็นเกียรติแกนายพลเฮอหลงแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน	ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไมถวน
เชน	เขาพูกัน	เขาจักรพรรดิ	เขาสวนสวรรค	เขานางฟาโปรยดอกไม	ฯลฯ



ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท	และ	กระเชา	อยางละ	1	เทีย่วตามความเหมาะสม	//	โดยไกดทองถื่นจะแจงให
ทราบ	ในกรณีทีก่ระเชาหรือลิฟทปิดซอมบํารุงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธในการเปลีย่นแปลงโดยที่
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูป้ิงยางสไตลเกาหลี
	พักที่	EMPEROR	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	แกรนดแคนยอน	แหงจางเจียเจี้ย	เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดใน

โลก	ซึ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจี้ย
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวจางเจียเจี้ย	เหนือแคนยอน	ที่มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และมี

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

ชวงบาย
จากน้ันทําทานสู	รานผาไหม	ใหทานไดเลือกชม	เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ	ที่ผลิตดวยผาไหมจากโรงงาน

คุณภาพในทองถิ่นตามอัธยาศัย
นําทานแวะ	รานใบชา	สวรรคของคนรัก	ใหทานไดชาชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน	เชนชาอูหลงของปักกิ่ง

ชาผูเออรจากหยุนหนาน	และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงตางๆหลากหลายชนิด
จากน้ันนําทานสู	ถนนคนเดินซีป ูเจีย	เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสรางใหมไดไมนานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาล

ทองถิ่นที่น่ีใหเป็นสถานที่ชอปป้ิงของนักทองเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย	และเป็นสถานที่สรางรายไดใหแกชาวบานใน
พื้นที่ใหมีงานทํากัน	บรรยากาศที่น่ีออกแบบใหเป็นบานเรือนโบราณสมัยราชวงศชิง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูสุกี้เห็ด
พักที	่ZHANGJIAJIE	TONGDA	INTERNATIONAL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



หากสะพานแกวยังไมผานการตรวจความปลอดภัย	หรือไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆทัง้สิ้นใหทาน	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูสุกี้เห็ด
	พักที่	ZHANGJIAJIE	TONGDA	INTERNATIONAL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานนัง่กระเชาสู	เขาเทียนเหมินซาน	กระเชาแหงน้ีจัดวาเป็นกระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก

ระยะทางประมาณ	7.5	กิโลเมตร	โดยใชเวลาน่ังประมาณ	40	นาที	1	กระเชาน่ังไดประมาณ	8	ทาน	และกระเชา
แหงน้ีจัดไดวาเป็นกระเชาที่มีความทันสมัยมากที่สุดแหงหน่ึง	ระหวางทางทานจะไดชมความงามของภูเขานับ
รอยลูก	สลับซับซอนกันดูสวยงามแปลกตา
จากน้ันนําทานทาทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ	ระเบียงแกว	ซึ่งเป็นสะพานกระจก	ซึ่งมีระยะทางอยูที่	60

เมตร	ลอมรอบไปดวยหนาผาสูงชัน	ความกวางของระเบียงแกววัดจากขอบหนาผาไดประมาณ	3	ฟุต	มีความ
หนา	2.5	น้ิว	ถือเป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน	ซึ่งทุก
ทานจะตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว	เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก
จากน้ันนําทาน	เดินทางผานเสนทางที	่99	โคงสูถํ้าเทียนเหมินตง	หรือเรียกวา	ถํ้าประตูสวรรค

ประวัติของโพรงถํ้าแหงน้ีเริ่มบันทึกไววา	ราวปี	ค.ศ.	263	จูๆหนาผาของ	ภูเขาซงเหลียง(Songliang	Shan)	ที่สูง
นับพันเมตรเกิดถลมลงมา	กอใหเกิดโพรงถํ้าขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ	ดวยเหตุน้ีทําใหภูเขาลูกน้ีถูกเรียก
เป็น	เทียนเหมิน	หรือ	ประตูสวรรค	นับตั้งแตน้ันมา	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความ
ลึก	60	เมตร	เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดขึน้ขั้นบันได	999	ขั้น	สูภูเขาประตูสวรรค
สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยรถอุทยาน



บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองฟ งหวง	เป็นเมืองที่ขึน้อยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย	ตั้งอยู

ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน	ตั้งอยูริมแมน้ําถัว	ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดาน	ชองแคบภูเขา	ที่เดน
ตระหงานมียอดเขาติดตอกันเป็นแนว	ระหวางทางนําทานแวะชมสินคาและผลิตภัณฑจาก	ยางพารา
จากน้ันทําทุกทานเดินเที่ยวชมแสงสียามคํ่าคืนของ	เมืองโบราณฟ งหวง	หรือ	เมืองหงส	เป็นเมืองโบราณที่

สรางในราชวงศถัง	ซึ่งเป็นเมืองที่กอขึน้ดวยหิน	จุดเดนคือกําแพงโบราณ	ซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
นอกจากน้ียังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิง
หลายรอยแหง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่FENGTING	INTERNATIONAL	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน	+	ขึ้นบันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคาที่จะ
ไมตองรอคิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเที่ยวตองเป็นขึน้+ลงกระเชา	ทั้งน้ีทางบริษทัจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าประตูสวรรค
หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

	พักที่	FENGTING	INTERNATIONAL	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทาน	ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง	การลองเรือชมบรรยากาศของสองฝ่ังแมน้ําถั่วเจียง	ถือวาเป็นไฮไลทใน

การเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง	ชมบานเรือนสองฟากฝ่ังแมน้ํา	สะพานโบราณ	เจดียวั่นหมิง	หอตัว๋ชุย
ฯลฯ	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนที่มีลักษณะการกอสรางแบบจีนโบราณสรางในสมัยราชวงศหมิงและชิง	ระหวาง
ทางจะมีชาวบานซึ่งเป็นชนเผาดั้งเดิมของที่น่ีเรียกวาชนเผาถูเจียง	เอาเรือออกมาลอยลําคอยรองเพลงตอนรับ
นักทองเที่ยวและไกดก็จะเชิญชวนใหนักทองเที่ยวรองเพลงตอบกลับไป	ซึ่งไมวาเราจะรองเป็น	เพลงไทยหรือจีน
ออกมาเคาก็จะรองเพลงตอบกลับมาเพิ่มสีสันระหวางการลองเรือใหสนุกสนาน
นําทานชม	บานเกิดของเสิน่ฉงเหวิน	อดีตนักประพันธ	นักประวัติศาสตรและนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน

บานเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบานที่ปลูกลอมรอบลานบานทั้งสี่ดาน	กอดวยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณประจําทองถิ่น
จากน้ันนําทานชม	สะพานสายรุง	สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขามคลองในเวนิส	เป็น

สะพานประวัติศาสตรที่มีความเป็นมาหลายรอย	ปี	กอนที่จะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเดนของฟ งหวง
คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย	เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสูเมือง	ฉางชา	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตารางกิโลเมตร

แบงเขตการปกครองออกเป็น	5	เขตและ	4	อําเภอ	ทั้งยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน	มีวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรมากวา	3,000	ปี	ในปัจจุบันยังเป็นศูนยกลางดานการเมือง	เศรษฐกิจอีกดวย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HUATIAN	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HUATIAN	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินฉางซา	ระหวางทางใหทานไดพักผอนเพลิดเพลินชมวิวกับ

ธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองขางทาง
12.55	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	เทีย่วบินที	่FD541
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
เพิ่มจากการ	ที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	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.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	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)
10.	คาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	เฉพาะพาสสปอตไทย	และตองไปกลับพรอมกรุปเทานัน้	!!!!

1.	คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน	(วีซากรุป)



ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,800	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน
สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา	18	ปี
การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีช่ัดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส

ปอตตัวจริงมา
ลูกคาทีเ่คยเดินทางไป	5	ประเทศดังตอไปน้ี	1.อัฟกานิสถาน	2.ตุรกี	3.ปากีสถาน	4.อีรัก	5.ซีเรีย

ตัง้แตวันที	่01	JAN	2014	เป็นตนมา	จะไมสามารถยื่นวีซากรุปของประเทศจีนได	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้
!!

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/
ทริป/ตอทาน***
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
**สถานทีท่องเทีย่ว	และโรงแรมทีพ่ัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็น

หลัก****โดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ**

โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ลูกคาเป็นหลัก
ณ	สถานทีท่องเทีย่วตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของ

รานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร	ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อ
หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็น	จํานวนเงิน
300	หยวน	/	ทาน	/	ราน
คณะยืนยันการเดินทางที	่15	ทานมีหัวหนาทัวร

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	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี

แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
4.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
4.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
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


