


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฉางซา	-	สนามบินฉางซา
พักที่	XIANG	RONG
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

2 เมืองโบราณฟงหวง	-	ลําน้ําถัวเจียง	-	บานเกิดเสิ่นฉงเหวิน	-	สะพาน
สายรุง	หรือ	สะพานหงเฉียว

พักที่	JIANG	TIAN
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

3 เมืองจางเจียเจี้ย	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน	-	เขา
เทียนเหมินซาน	-	สะพานกระจก	เทียนเหมินซาน

พักที่	JIANG	TIAN
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

4 อุทยานจางเจียเจี้ย	-	สะพานหน่ึงในใตหลาหรือ	เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว	-
สวนจอมพลเฮอหลง	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ

พักที่	JIN	HUA
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

5 ภาพเขียนสิบลี้	-	สะพานแกว	-	รานหยก	-	โชวนางพญาจิ้งจอกขาว
พักที่	JIN	HUA
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

6 สนามบินฉางซา	-	ถนนคนเดินไทผิง	ฉางชา	-	สนามบินฉางซา	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

25	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿4,500

13	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿4,500

20	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿4,500

4	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿4,500

11	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿4,500

18	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿4,500

25	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿4,500

1	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,500

8	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿24,991 ฿24,991 ฿24,991 ฿4,500

15	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,500

22	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,500

29	ส.ค.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,500

5	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,500

12	ก.ย.	61	-	17	ก.ย.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,500

19	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,500





วันเดินทางทีต่รงกับวันจันทร	/	พุธ	/	ศุกร	/	อาทิตย
เวลาบิน	คือ	WE616:BKK	-	CSX	14.30	-	18.45	(เวลานัดหมาย	12.30)
วันเดินทางทีต่รงกับวัน	อังคาร	/	พฤหัส	/	เสาร	

ชวงเชา	-	ชวงบาย
10.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร

E	สายการบิน	THAI	SMILE	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน

14.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองฉางซา	โดยสายการบินไทยสมายล	เทีย่วบินที	่WE616

ชวงคํ่า
18.45	น.	ถึง	ฉางซา	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตารางกิโลเมตร	แบงเขตการ

ปกครองออกเป็น	5	เขตและ	4	อําเภอ	อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน	มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
มากวา	3,000	ปี	ในปัจจุบันเป็นศูนยกลางดานการเมือง	เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน	หลังผานการตรวจคนเขา
เมือง

และนําทานเดินทางสูที่พัก

ที่พัก	XIANG	RONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	XIANG	RONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

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



เวลาบิน	คือ	WE616:BKK	-	CSX	15.30	-	19.45	(เวลานัดหมาย	13.30)

ทีน่ัง่บนเครื่องแบบ	3-3

บริการอาหารรอนบนเครื่อง	(ไปและกลับ)

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

นําทานเดินทางสู	เมืองฟ งหวง	หรือ	เมืองโบราณฟ งหวง(เมืองหงส)	เป็นเมืองที่ขึน้	อยูกับเขตปกครอง
ตนเองของชนเผานอยถูเจีย	ตั้งอยู	ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน	เมืองโบราณหงสตั้งอยูริมแมน้ําถัว	ลอม
รอบดวยขุนเขาเสมือนดาน	ชองแคบภูเขา	ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเป็นแนว	ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง	มีถนนที่ปูดวยหิน
เขียว	20	กวาสาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือถัวเจียง	เรือแพ	ใหทานไดสนุก	ตื่นเตน	แตไมมีอันตราย	ชมบาน	เรือนสองฟากฝ่ังแมน้ํา

สะพานโบราณ	เจดียวั่นหมิง	หอตัว๋ชุยฯลฯ	อวดความเป็นธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไว
เป็นที่ระลึก

จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	บานเกิดของกวีเสิน่ฉงเหวิน	อดีตนักประพันธ	นักประวัติศาสตรและนัก	การศึกษา
คนควาโบราณคดี	นามอุโฆษของจีนบานเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบานที่ปลูกลอมรอบลานบานทั้งสี่ดานกอดวย
อิฐทนไฟที่มีสัญลักษณประจําทองถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและไดตกทอดมาจากป ูของเสิ่นฉงเหวิน
อดีตผูบังคับการ	ทหารประจํามณฑลกุยโจวในสมัยราชวงศชิงตอมาจึงสรางเป็นบานเกิดหลังดังกลาว	ทาน
เสิ่นฉงเหวินไดจดบันทึกประวัติใหผูคนไดรูจักที่มาที่ไปของเมืองฟ งหวง

นําทานชม	สะพานสายรุง	หรือสะพานหงเฉียว	สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขามคลอง
ในเวนิส	เป็นสะพานประวัติศาสตรที่มีความเป็นมาหลายรอย	ปี	กอนที่จะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเด
นของฟ งหวง	คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย	เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตาง
ประเทศ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ที่พัก	JIANG	TIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	JIANG	TIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

นําทานเดินทางสู	เมืองจางเจียเจี้ย	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็น
อุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992	อุทยานจาง
เจียเจี้ย	มีเน้ือที่กวา	369	ตารางกิโลเมตร	อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ

ชวงบาย	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู	ภูเขาเทียนเหมินซาน	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สมัยกอนเรียกวา	ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง
เหลียวซาน	เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย	น่ังกระเชาขึน้	สู	เขาเทียนเหมินซาน	ซึ่งมีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร
ใชเวลา	40	นาที	ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชาที่ทันสมัยที่สุด	ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟา	สัมผัส
ความแปลกใหมของการทองเที่ยว	ชมตนไมออกมาจากซอกหิน	หลากหลายพันธุ	ดอกไมป าตามฤดูกาล	ทานจะ
ไดชมความงามของภูเขา	ภูผา	นับรอยรูป	ยอดเขาสูงเสียดฟา	งามแปลกตา	อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัส
ความงามของยอดเขา



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	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลาย
เป็นถํ้า	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร	เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรค
ทานจะไดขึน้ขั้นบันได	999	ขั้น	สู	ภูเขาประตูสวรรค	ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็ก
ลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเป็นสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง	สมควรแกเวลาเดิน
ทางลงจากเขาดวยกระเชา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร

ที่พัก	JIN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	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

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

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



กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน	หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ	ณ.	ถํ้าประตูสวรรค
1.	กรณีรอคิวขึน้กระเชานาน	อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน	+	ขึน้บันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลูกคา	ที่จะไดไมตองรอคิวนาน

2.	กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซอมแซม	หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด	มีหิมะเกาะพื้น
ถนน	ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปิดใหบริการได	ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของลูกคา	ตองเปลี่ยนเป็นขึน้+ลง
กระเชาแทน	ทั้งน้ีทางบริษทัจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการน่ังรถของ
อุทยานขึน้ไปบนถํ้าประตูสวรรค	หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืน
เงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทอง
เที่ยว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร

	พักที่	JIANG	TIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

นําทานชมผลิตภัณฑสินคาจาก	ยางพารา

หลังจากน้ันนําทาน	เที่ยวชม	อุทยานจางเจียเจี้ย	โดยขึน้เขาดวยลิฟทแกวไป หลง	ลิฟทแกวแหงแรกของ
เอเชียที่สูง	326	เมตรซึ่งถูกบันทึกลง	Guinness	world	Records	ในดานเป็นลิฟทแกวแบบ	outdoor	ที่สูงที่สุดใน
โลก	(World’s	tallest	full	-	exposure	outdoor	elevator)	และเร็วที่สุดในโลก

นําทานเดินทางสู	เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว	(สะพานใตหลาอันดับ	1)	ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมู
ขุนเขา	ซึ่งภาพยนตรชื่อดัง	อวตาร	ไดนํามาเป็นฉากในการถายทํา	ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม

หลังจากน้ัน	นําทานชม	สวนจอมพลเฮอหลง	สวนแหงน้ีไดรับการจัดตั้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1986	เพื่อเป็นเกียรติแก
นายพลเฮอหลงแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน	ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและ
หินแปลกนับไมถวน	สมควรแกเวลานําทาน	ลงจากเขาเทียนจื่อซานดวยกระเชา

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึง

ปัจจุบัน	การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร

ที่พัก	JIN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร

	พักที่	JIN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

นําทาน	นัง่รถรางไฟฟ าชม	ภาพเขียน	10	ลี้	คือชองเขาแคบๆ	ดานลางของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบดวยภูเขา
และแทงหินขนาดใหญประมาณ	200	แทง	เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบดวยยอดเขารูปรางแปลกตาเรียง
รายกัน	โดยมีลําธารเล็กๆ	ไหลผานตามแนวทิวเขากอใหเกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

จากน้ันใหทานแวะชมและเลือกซื้อ	ผาไหมจีน	สินคา	OTOP	ขึน้ชื่อของจีน



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวทีย่าวทีสุ่ดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา

400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด	เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแก
รนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718	ฟุต

และนําทานชมอัญมณีลํ้าคา	หยก	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวย
ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง	ที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงของประเทศจีน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร

นําทานชม	โชวสุนัขจิ้งจอกขาว	การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง	ๆ	ชวนใหเคลิบเคลิ้มไปกับการ
แสดง	เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเป็นที่รัก	ตองพลัดพรากจากกันทั้ง
ที่ยังรักกัน	ถือเป็นบทตํานานแหงความรักที่นายกยองยิ่งนัก	ทานจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบ
ตา	ยิ่งใหญกวาโชวหลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว	ดวยนักแสดงคุณภาพกวา	600	คน	แสดงภายใตสะพานคูเชื่อมเขา
สองลูก	สะพานคูรักใตหลา	อลังการกวาโชวใดใดที่ทานเคยสัมผัสมา

ที่พัก	JIN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ภาพเขียนสิบลี้	ไมใชภาพจริงๆ	แตเป็นคําเปรียบเปรยถึงวิวทิวทัศนของภูเขาที่
มองเห็นอยูไกลๆวาสวยงามเหมือนภาพเขียน	ภาพเขียนสิบลี้	เป็นชองเขาที่อยู
ตีนเขาเทียนจื่อซาน	ที่ถูกลอมดวยยอดภูเขาและแทงหินขนาดใหญประมาณ
200	แทง	เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบดวยยอดเขารูปรางแปลกตาเรียง
รายกัน	โดยมีลําธารเล็กๆไหลผาน	ใหทาน	น่ังรถราง	ชมทิวทัศนของแนวทิว
เขาสลับตนสนและมียอดเขาและหินยักษ	ที่มีรูปรางลักษณะตางๆ	มากกวา
200	ลูก	และลําธารไหลตัดผานเสมือนทานกําลังลองลอยอยูในภาพวาดของ
ธรรมชาติ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล



หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	หรือ	ทางเมืองจีนประกาศปิด	จึงไมสามารถเขาไป
เทีย่วชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นใหทานไปเทีย่วถํ้ามังกรเหลือง	หรือ	ลองเรือ
ทะเลสาบเป าเฟิงหู	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	และไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทัง้สิ้น

โชวจิ้งจอกขาว	เป็นการแสดงทีโ่รงละครกลางแจง	ดังนัน้หากมีการปิดการแสดงหรือกรณีใดๆ	ซึง่
ทําใหไมสามารถเขาชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นโชวใหทานโดยทีไ่มตองแจงให
ทราบลวงหนา	และไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทัง้สิ้น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตคาร

	พักที่	JIN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

นําทานชมโชวอลังการหวานหยด	THE	LOVE	STORY	OF	A	WOODENMAN
AND	A	FAIRY	FOX	ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ	นักแสดงกวา	500	ชีวิต
โลดแลนอยูบนเวทีกลางแจงแบบอลังการตระการตา	มีฉากหลังเป็นภูเขาทอด
ยาวแบบพาโนรามา	ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนรางเป็นมนุษยของนางจิ้งจอก
ขาว	ซาบซึง้ตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย	และชายหนุมตัดฟืน
ที่ฝ าฟันอุปสรรคตอสูเพื่อความรักจนทายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคูและจบแบบ
HAPPY	ENDING	ใหผูชมกลับไปนอนฝันดี

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

นําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองฉางซา	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตาราง
กิโลเมตร	แบงเขตการปกครองออกเป็น	5	เขตและ	4	อําเภอ	อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน	มี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา	3,000	ปี	ในปัจจุบันเป็นศูนยกลางดานการเมือง	เศรษฐกิจของมณฑลหู
หนาน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดิน	ซึ่งเป็นแหลงจําหนายสินคาหลากหลายชนิด	เพื่อใหทานอิสระเลือกซื้อสินคา

นานาชนิดตามอัธยาศัย	สําหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบิน

19.40	น.	ออกเดินทางจาก	เมืองฉางซา	โดยสายการบินไทยสมายล	เทีย่วบินที	่WE617

22.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



กรณีทีเ่ทีย่วบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน	หรือเหตุอื่นใดทําใหจัดอาหารทีภ่ัตตาคารไมทัน	จะจัด
อาหารวางเป็นชุด	KFC	หรือ	MAC	DONALD	ใหแทน

วันเดินทางทีต่รงกับวันจันทร	/	พุธ	/	ศุกร	/	อาทิตย
เวลาบิน	คือ	WE617:CSX	-	BKK	19.40	-	22.35
วันเดินทางทีต่รงกับวัน	อังคาร	/	พฤหัส	/	เสาร	
เวลาบิน	คือ	WE617:CSX	-	BKK	20.40	-	23.15

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนเมืองฉางซา	สามารถเดินสํารวจสินคา	ของฝากของที่ระลึก	เดินชม
ถนนไทผิง	เป็นถนนชอปป้ิง	ลักษณะแบบถนนคนเดิน	ความยาวของถนน
ประมาณ	500	เมตรซึ่งเต็มไปดวยรานที่ขายสินคานารักๆ	ของฝากจากเมือง
จีนนาซื้อ	แลวก็มีอาหารนากินอีกหลากหลายอยางบนถนนเสนน้ีเรียกไดวา
เป็นถนนที่ไมควรพลาดอยางยิ่ง	เพราะถนนเสนน้ีมีครบทุกอยาง

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป วย,	การถูกทําราย,	การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

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	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน

11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)

2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15	-	20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับ	ชั้นประหยัด

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ



4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

8.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ัน	
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1
ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

1.	กระเปาเดินทาง

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตอง
เสียคาใชจายเพิม่เติม

3.	คาทําหนังสือเดินทาง

4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	180	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนแบบกรุป	1,000	บาท
-	วีซาแบบหมูคณะ	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ใชสําเนาหนาพาสปอรต
แบบเต็ม	2	หนามองเห็นขอมูลชัดเจน	และตองสงเอกสารลวงหนา	15	วันกอนเดินทาง)	หมายเหตุ	หากทางเมืองจีน
มีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ	์เรียกเก็บเงินเพิ่ม	ทานละ	500	บาท	พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซาเดี่ยวผานศูนยรับยื่น
-	กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถ
นําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ	ได	และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี

9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	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]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา	-	ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม



3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม
ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา	-	ออกหรือ	Re	-	Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการ
สงเอกสารยื่นวีซา

5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง

6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา	
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(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	การยกเวนวีซาใน
รายละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน
-	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.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน

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.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย	ลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด
โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

โปรดทราบ	....ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไปน้ี
ตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา	ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ	(กรุป)	ได	ตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทาน้ัน	และใชเวลา
มากกวากําหนดการเดิม	4	วันทําการ
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.โซมาเลีย

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง

**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

ราคาทัวรขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้

ยังไมรวมคาธรรมเนียบยื่นวีซาจีนแบบกรุป	ทานละ	1,000	บาท

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับ
รถทานละ	180	หยวน	/	ทาน	/	ทริป	**เด็กเก็บเทาผูใหญ**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรมคือรานนวดฝ าเทา	+	บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผาไหมและราน
หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วาทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ	60	-	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาทีร่านกําหนด...และไมเขารวม
กิจกรรมทีท่างรานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	400	หยวนตอทานตอราน)

ประกาศ	:	
ตัง้แตวันที	่1	เมษายน	2553	เป็นตนไป	รัฐบาลเมืองฉางซา	จางเจียเจี้ย	และ	เมืองฟ งหวง	มณฑลหูหนาน	ไดมี

การออกกฎระเบียบ	กําหนดนโยบายใหโรงแรม	ยกเลิกการใหบริการ	สิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง	เชน	แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน	แชมพู	หมวกอาบน้ํา	รองเทาแตะฯลฯ	เพื่อเป็นการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่งแวดลอม	**ดัง
นัน้กรุณานําสิง่ของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง**
**หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว	ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา	แลวคิดคาบริการเมื่อทานเช็คเอาท	)



เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต
ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เทีย่วบินนัน้ๆ


