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อตัราค่าบริการ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

27-30 มิ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

27-30 ส.ค. 60 15,999.- 4,500.- 

13-19 ก.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

20-23 ก.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

01-04 พ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

07-10 พ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

15-18 พ.ย. 60 14,999.- 4,500.- 

21-24 พ.ย. 60 14,999.- 5,000.- 

27-30 พ.ย. 60 14,999.- 5,000.- 

12-15 ธ.ค. 60 15,999.- 5,000.- 

19-22 ธ.ค. 60 15,999.- 5,000.- 
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 เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปีเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 4,000 บาท  

ราคาอ่ืนๆ 
1. เด็กทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
2. เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เกบ็ค่าทัวร์เพิม่ 4,000 บาท 
3. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 7,900 บาท 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจีย้ 
04.30 น.   คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ช้ัน3  ประตูทางเข้าที่2  เคาน์เตอร์1-2  สายการบินแอร์เอเชีย(FD) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน  
07.30 น.  เหินฟ้าสู่ เมอืงฉางซา โดยสายการแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD540  

 
 

***ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองท้ังไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซียไม่อนุญาตให้เลือกท่ีน่ังจะเป็นระบบสุ่มท่ีน่ัง ไม่สามารถรีเควสท่ีน่ังก่อนได้*** 

12.10 น. ถึงสนามบินฉางซา เมืองฉางซา  ตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น ้ าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภู เขา 
  ลัวเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภู เขาเฮิงชาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง 
  ออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ อีกทั้ งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมยาวนาน 
  กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 
  เมืองแลว้  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่1) 
  จากนั้ นน าท่ านเดินทางสู่  เมืองจางเจียเจี้ย  อุทยานมรดกโลกตั้ งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู 

  หนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  
  อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธ์ุ (ใช้เวลา 
  เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่2) 
 พกัที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง สะพานกระจก – ร้านหยก – ภาพเขียนทราย – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดิน 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 
   น าท่านชมและหวาดเสียวกบั สะพานกระจก(สะพานแก้ว) ท่ีสูงท่ีสุดและยาวท่ีสุดในโลก ตั้ งอยู่กลางสองยอดเขา 
   ของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจ้ีย จากสะพานถึงใต้หุบเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ถึงแม้กระจกมี 
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   ความหนาถึง 24 ม.ม.และรับน ้ าหนักคนได้พร้อมกันถึง 800 คนก็ท าเอาบางคนเดินขาสั่นไป บางคนก็ต้องใช้วิธี 
   คลาน นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินบนสะพานน้ีมาแลว้เล่าว่า เม่ือลมกระโชกมาสะพานจะโคลงเคลงไปมาเพ่ิมความเสียว 
   สะใจข้ึนอีก 

 
   จากนั้นน าท่านชมอญัมณีล ้าค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่แลว้จะช่วยป้อง- 
   กนัอนัตรายได ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคุณภาพและมี 

  ช่ือเสียงของประเทศจีน 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่4) 
บ่าย    น า ท่ า น ช ม  จิ ต ร ก ร ร ม ภ าพ ว าด ท ร าย  ห รื อ  จ วิ น เซิ ง ฮ ว า เยี้ ย น  ส ถ าน ท่ี ซ่ึ ง จั ด แ ส ด ง ภ าพ ว า ด 
   ของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผู ้ท่ีริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใช้วสัดุธรรมชาติ เช่น  
   กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ข้ึนมา ลว้นได้รับรางวลัและการ 
   ยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหม 
   ออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้เคร่ืองจกัร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพ่ือมาท าไส้นวม 
   ผ้าห่มไหม ซ่ึงเหมาะกับการซ้ือเป็นทั้ งของฝากและใช้เอง น าท่านช้อปป้ิงท่ี ถนนคนเดิน  ตลาดใหญ่มีสินค้า 
   มากมายใหท่้านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นมจีนและสินคา้ราคาถกู 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่5) 

 พกัที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 
   

วนัทีส่าม    ภูเขาเทยีนเหมินซาน – ระเบียงกระจก – ฉางซา – ร้านยาจีน – ร้านยางพารา   
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่6) 
   น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้ งอยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเม้ิงซานหรือซงเหลียว- 

  ซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจ้ีย  จากนั้ นน าท่ าน  น่ั งกระเช้าขึ้น  สู่ เขาเทียน เหมินซาน ซ่ึงมีความยาว 
  ถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทันสมัยท่ีสุด จากนั้นน าท่านเดินชมความ 
  มหัศจรรยข์องหน้าผาลอยฟ้า หรือ ระเบียงกระจก ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง  
  พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 1.4  
  กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้ งหมด  (ทางเดินกระจกขึ้นอยู่กับสภาพ 
  อากาศถ้าอากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดินนี้จะปิด)  สัมผสัความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมต้นไม้ออกมา 
  จากซอกหิน หลากหลายพันธ์ุ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูง 
  เสียดฟ้า งามแปลกตา จากนั้นน าท่าน น่ังรถลง เพ่ือชมความงาม 2 ขา้งทาง 
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 **หมายเหตุ : อาจจะมี เปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ 
  ลูกค้าที่ จะไม่ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น + ลงกระเช้า ทั้ งนี้ทาง 
  บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึงทั้ งนี้  ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา 
  ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ  โดยที่ ไม่แจ้งให้ 
  ทราบล่วงหน้า**  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่7) 
  น าท่านเดินทางสู่  เมอืงฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผอ่นชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม 

 
    จากนั้ นน าท่านสู่  ร้านยาจีน  ฟังเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทย์โบราณตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช ้
    สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  น าท่านชมผลิตภณัฑ์สินคา้จาก  
    ร้านยางพารา ให้ท่านไดไ้ดเ้ลือกชมผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นหมอน, หมอนรองคอ, ท่ีนอน เป็นตน้ 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่8) 
    พกัที่ MEIYASI HOTEL หรือเทียบเท่า  
วนัทีส่ี่ ฉางซา – กรุงเทพฯ                                          
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่9)  
   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
12.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอชีย เท่ียวบินท่ี FD541  
15.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ170หยวน(1,100บาท)(เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่) 
 (ส่วนหัวหน้าทวัร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ  

แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

 การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีเ้นื่องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั้นแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 
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** พาสปอร์ตควรมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวนัเดินทาง ** 
 

ส าคญัมาก!!!กรุณาอ่านและท าความเข้าใจ 

ลูกค้าทีม่วีซ่ีาจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวนัเดินทางทีร่ะบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ห้รับ 

ทราบก่อนการท าการจองทวัร์ แต่ทั้งนีบ้ริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกค้าทีม่วีซ่ีาจีนทุกกรณ ี

 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมือ้งให้นักท่องเทีย่ว

ได้รู้จักคือ ร้านยาจีน, ร้านหยก, ร้านยางพารา, ร้านผ้าไหม ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง

เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 50-90 นาท ี

(หากท่านออกก่อนเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ 300 หยวน/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้อง

เสียค่าปรับ 300 หยวน/ร้าน)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  
 

ราคาทวัร์น้ีรวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพร้อมกรุ๊ปน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กโิลกรัมต่อท่าน/หิว้ขึน้เคร่ืองได้   7  KG 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  
- บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 
- ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียว พร้อมหวัหนา้ทวัร์ช านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีากรุ๊ปเขา้ประเทศจีนเฉพาะผู้ถือพาสฯคนไทยทีเ่ดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

ราคาทวัร์น้ีไม่รวม 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ170หยวน(1,100บาท)/ท่าน/ทริป,ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่  

  พอใจในการบริการ, (เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่) 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    
- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวซ่ีาส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 
- ไม่รวมค่าวซ่ีาชาวต่างชาติทีไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีาหมู่คณะ (กรณีต่างชาติเพิ่ม5,000บาท และลูกคา้เป็นผูด้  าเนินการ  

        ขอวซ่ีาเอง ทางบริษทัไม่รับยืน่ใหค้่ะ) 
- ไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเด่ียว  
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กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 25ท่านข้ึนไป 
- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้านนบัจากวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่6เดือนและรับเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่อง-  

  เท่ียว 
- ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน 

  , การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี 
  กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  
  ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมา 
  ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด 
  จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข 
  ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

- กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง  พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท (ภายใน 3วนั หลงัจากการส ารองที่น่ัง 
  ) ส าหรับเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
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 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่
กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของ
สายการบิน 

ข้อแนะน าเพิม่เติม ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเทีย่วประเทศจีน 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนกัศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษา- 
องักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวัขา้ 
ราชการ หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายใุหพ้กหนงัสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูในบาง
กรณี 

 
 


