


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฉางซา	-	สนามบินฉางซา
พักที่	XIAOXIANG
HUATIAN	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	5
ดาว

2 เมืองจางเจียเจี้ย	-	เขาเทียนเหมินซาน	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันได
เขาเทียนเหมินซาน	-	สะพานกระจก	เทียนเหมินซาน	-	จวินเซิงฮ
วาเยี้ยน	-	โชวเหมยลี่เซียงซี

พักที่
DACHENSHANSHUI
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	5	ดาว

3 ภูเขาเทียนจื่อซาน	หรือ	ภูเขาเทียนจือซาน	-	อุทยานจางเจียเจี้ย	-
ลิฟทแกวไปหลง	-	สะพานหน่ึงในใตหลาหรือ	เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว	-
สะพานแกว

พักที่
DACHENSHANSHUI
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	5	ดาว

4 สนามบินฉางซา	-	ถนนคนเดินหวงซิง	-	สนามบินฉางซา	-	สนาม
บินสุวรรณภูมิ

31	มี.ค.	61	-	3	เม.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿4,500



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา
11.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4	ประตู	3

บริเวณ	ISLAND	-	E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

ชวงบาย
14.30	น.	เหินฟาสู	เมืองฉางซา	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบินที	่WE616	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงคํ่า	
18.45	น.	เดินทางถึง	“ฉางซา”	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง	ตะวันออกติดภู

เขาลัวเซียว	ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง	ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตร.กม.แบงเขตการปกครอง
ออกเป็น	5	เขต	และ	4	อําเภอ	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	จากน้ันนําทาน
เดินทางสู	ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่XIAOXIANG	HUATIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XIAOXIANG	HUATIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

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



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จางเจียเจี้ย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง

เหนือของมณฑลหูหนาน	เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติ
ในปี	ค.ศ.1992
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ ตป้ิงยางเกาหลี

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เขาเทียนเหมินซาน	อยูหางจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง	6	กิโลเมตร	อยูสูงจากระดับน้ํา

ทะเล	1,518.6	เมตร	เป็นภูเขาลือชื่อแหงแรกที่ไดบันทึกไวในจดหมายเหตุประวัติศาสตรของเมืองจางเจียเจี้ย
เน่ืองจากหนาผาสูงชันมีชองโพรงลักษณะคลายประตูซึ่งก็คือชองหินเทียนเหมิน	(ประตูสวรรค)	ที่มี
ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรยและพบเห็นไดนอยมากในโลกปัจจุบัน
นําทานขึน้สูเขาโดย	นัง่กระเชาขึ้น+ลง	ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา	และชมเสน

ทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง	นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความสวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุด
แหงหน่ึงพรอมกับความเสียวของ	ระเบียงแกว	(รวมผาหุมรองเทา)	ที่มีระยะทางประมาณ	60	เมตร	สรางอยูสูง
กวาระดับน้ําทะเลถึง	1.4	กิโลเมตร
จากน้ันนําทานชม	ภาพเขียนทราย	สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง	ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โชวเหมยลีเ่ซียงซี	ซึ่งเป็นโชวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม	วิถีชีวิตของแตละเผาซึ่งเป็น

เอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนานและที่มีความอลังการสวยงามดวย	แสง	สี	เสียง
พักที	่DACHENSHANSHUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตป้ิงยางเกาหลี

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
หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทอง
เที่ยว	โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DACHENSHANSHUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

โชวเหมยลี่เซี่ยงซี	เป็นการโชวสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผาพื้นเมือง
ดวยแสงสีพรอมฉากสุดอลังการ	พรอมกับเหลานักแสดงกวา	200	ชีวิต

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานขึน้	เขาเทียนจื่อซาน	(เขาจักรพรรดิ)	อยูในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย	ลิฟทแกวไป หลง	ลิฟท

แกวแหงแรกของเอเชียสูง	326	เมตร
จากน้ันนําทาน	สะพานใตฟ าอันดับ	1	ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา	ซึ่งภาพยนตรฮอลลีวูด

ชื่อดังเรื่อง	“อวตาร”	ไดนําวิวบางสวนของขุนเขามาเป็นฉากในการถายทํา	ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
สวยงามที่แสนประทับใจมิรูลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด



ชวงบาย	
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวจางเจียเจี้ย	สะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลก	สามารถรองรับ

คนไดมากถึง	800	คน	อีกทั้งสะพานแหงน้ีมีความยาว	430	เมตร	กวาง	6	เมตร	สูง	300	เมตร	เชื่อมสองหนาผา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย
พักที	่DACHENSHANSHUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของจีนมาตั้งแตปี	1992	เน้ือที่กวา	9,500
ตารางกิโลเมตรของอุทยาน	เต็มไปดวยแทงภูเขาหินทราย	สูงขึน้ฟามากกวา
3,000	ยอด	สะพานหินตามธรรมชาติ	น้ําตก	ถาใหญนอยกวา	40	แหง	เป็นหน่ึง
ในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีน	ซึ่งลือชื่อดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณของตนเอง	แหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย



ขึ้น	-	ลงเขาดวยลิฟทแกวไป หลง	ในกรณีที่ลิฟทปิดซอมบํารุงทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลง
โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา
หากสะพานแกวปิด	ไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆ	ทั้งสิ้น	โดย

ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

	พักที่	DACHENSHANSHUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉางซา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)	ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิว

ธรรมชาติอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินหวงซิงลู	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงเพื่อเลือกซื้อสินคาหลากหลายสําหรับเป็น

ของฝากและที่ระลึกแกคนที่รักทางบาน	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับ
ประเทศไทย

ชวงคํ่า
19.40	น.	เหินฟากลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบิน	WE617

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป	-	กลับ	พรอมกับคณะ
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบ

รื่น	และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ
5.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
6.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

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

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
8.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นอัตราคาบ
11.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
12.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ

ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก

1.	ในการจองครัง้แรก	ชําระมัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)	พรอมสง
สําเนาหนังสือเดินทาง	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย
2.	สงหนังสือเดินทางตัวจริง,	พรอมรูปถาย	จํานวน	2	รูป	(ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง)

และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	ใหกับเจาหนาทีฝ่ ายขาย	กอนเดินทาง	15	วัน	**กรณียื่นดวน	2
วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทานัน้)
3.	ชําระสวนทีเ่หลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชัน้ทัศนาจร	ไป	-	กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคา

ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที	่19	ธ.ค.	60
3.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(ผูถือหนังสือเดินทางไทย)

**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือ)
4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	1	ใบ	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนัก



ตองไมเกิน	7	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.	คาบริการดังกลาว	(ขอ	1	-	7)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเทานัน้	!!!

1.	คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	เชน	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ฯลฯ
3.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	รวม	120	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทากับ

ผูใหญ)
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง

บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน
5.	คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ

ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้นอยู
กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง

กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และการปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอัต

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน

หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา	-	ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา	-	ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถาย	หนาตรง	ถายจากรานถายรูปจํานวน	2	ใบ	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	!!

ขอหาม	:	หามแม็ครูป,	หามรูปเป็นรอย,	หามเป้ือน,	หามยิ้ม,	หามใสเสื้อสีออน	และสีขาว	(หามใสเสื้อคอกวาง	แขน
กุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดี่ยว	ชุดราชการ	ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน	ชุดนักเรียน	นักศึกษา),	หามใสแวนตาสีดํา	หรือกรอบ
แวนสีดํา,	หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู	สรอย	กิป๊ติดผม	คาดผม	เข็มกลัด	เป็นตน
-	รูปตองเห็นคิ้ว	และใบหูทั้ง	2	ขางชัดเจน	หามผมปิดหนา
-	รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก	หรือฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร
-	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
**ทานทีป่ระสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับ
การสงหนังสือเดินทาง
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1	-	3	ดังน้ี	
เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม

1.	สําเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ

1.	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ



5.	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	ผูเดินทางทีช่ื่อเป็นชาย	แตรูปราง	หนาตาเป็นหญิง	(สาวประเภทสอง)	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1	-

3	ดังน้ี
1.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
2.	หนังสือชี้แจงตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบาน
5.	ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา
7.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1	-	3	ดังน้ี

1.	ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย	ตัวจริงเทาน้ัน!!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน	หากไมได
ทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)
ประเทศทีไ่มสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได

ตางชาติฝรั่งเศส	และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย
8.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน	และตองทําเรื่องแจง	เขา	-	ออก	หรือ	Re	-	Entry	กอนทําการยื่น
วีซา
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยาง	นอย	10	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจ	ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็น

เอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทาง	และยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา	-	ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

หมายเหตุ
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวร	และคนขับรถจํานวน	120	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง
กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป
ประกาศ:	ตั้งแตวันที่	1	เมษายน	2553	เป็นตนไป	รัฐบาลเมืองฉางซา	จางเจียเจี้ย	และ	เมืองฟ งหวง	มณฑลหูหนาน

ไดมีการออกกฎระเบียบ	กําหนดนโยบายใหโรงแรม	ยกเลิกการใหบริการ	สิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง	เชน
แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	แชมพู	หมวกอาบน้ํา	รองเทาแตะฯลฯ	เพื่อเป็นการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่ง
แวดลอม	**ดังน้ันกรุณานําสิ่งของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง****หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว
ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว	(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดาน
นอกหรือวางไวในหองน้ํา	แลวคิดคาบริการเมื่อทานเช็คเอาท)

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ



พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวา			ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
6.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ

เชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจาย
ในเที่ยวบินน้ันๆ


