
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
     

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ – เมอืงฉางซา – เมอืงฉางเตอ๋       (-/-/-) 

11.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภูมชินั 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI SMILE 
พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอนรับ และดําเนนิการขนัตอนการเชค็อนิ 

14.30 น. นําทุกท่านเหนิฟ้าสู่ สนามบนิฉางซา ประเทศจีน โดยเทียวบนิท ีWE616 บรกิารอาหาร และ
เครอืงดมืขณะเดนิทาง 

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา เมอืงฉางซาตังอยู่ทางตอนใตข้องแม่นําเซยีง มีพืนทปีระมาณ 12,500 
ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ ทังยังเป็นเมอืงหลักของมณฑลหู
หนาน มวีัฒนธรรมและประวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ
อกีดว้ย หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนันนําท่านเดนิสู ่
เมอืงฉางเตอ๋  

พกัท ี HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง ฉางเตอ๋ - เมอืงโบราณเฟิงหวง – ลอ่งเรอืตามลํานําถวัเจยีง – สะพานสายรุง้ – บา้นเกดิเสนิฉงเห
วนิ                                                                                                                              (B/L/D)          

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเฟิงหวง เป็นเมอืงทขีนึอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตังอยู่ทาง

ทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน  ตังอยูร่มิแมนํ่าถัวเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น ชอ่งแคบภเูขา ที

เด่นตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว  เมอืงโบราณเฟิงหวง หรอื เมอืงหงส ์เป็นเมอืงโบราณที

สรา้งในราชวงศถั์ง ซงึเป็นเมอืงทกีอ่ขนึดว้ยหนิ จุดเดน่คอืกําแพงโบราณ ซงึสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ 



นอกจากนียังมโีบราณสถานและโบราณวัตถทุางดา้นวัฒนธรรมอนัลําค่าทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและ

ชงิหลายรอ้ยแหง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ล่องเรอืตามลํานําถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝังแม่นําถัวเจียง ถือว่าเป็น

ไฮไลทใ์นการเทยีวชมภายในเมอืงโบราณเฟิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝังแมนํ่า สะพานโบราณ เจดยี ์

วันหมงิ หอตัวชุ่ย ฯลฯ ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือนทีมีลักษณะการก่อสรา้งแบบจีนโบราณสรา้งในสมัย

ราชวงศ์หมงิและชงิ ระหว่างทางจะมชีาวบา้นซงึเป็นชนเผา่ดังเดมิของทนีีเรียกว่าชนเผ่าถู่เจยีง เอาเรอื

ออกมาลอยลําคอยรอ้งเพลงตอ้นรับนักท่องเทียวและไกดก็์จะเชญิชวนใหนั้กท่องเทยีวรอ้งเพลงตอบ

กลบัไป ซงึไมว่่าเราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรอืจนีออกมาเคา้ก็จะรอ้งเพลงตอบกลับมาเพมิสสัีนระหว่างการ



ล่องเรือใหส้นุกสนาน (หากไมส่ามารถล่องเรอืได ้จะเปลยีนโปรแกรมเป็น นําท่านชมบา้นตระกูลหยาง 

และชมพพิธิภัณฑเ์มืองโบราณเฟิงหวงแทน)จากนันนําท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณทมีี

หลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีมคีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี 

กอ่นทจีะเดนิถงึสะพานนันทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทยีกพนืสงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพที

สวยงามและเป็นทนียิมชมชอบทังชาวจนีและชาวต่างประเทศนําท่านสู ่บา้นเกดิของเสนิฉงเหวนิ อดตี

นักประพันธ ์นักประวัตศิาสตร ์และนักศกึษาคน้ควา้โบราณคดอีันลอืชอื เป็นบา้นทปีลูกลอ้มรอบลานบา้น 

ทังสดีา้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟ ซงึเป็นสัญลักษณ์ประจําทอ้งถนิในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน ทไีดต้ก

ทอดมาจากปู่ของเสนิฉงเหวนิ อดตีผูบั้งคับการทหารประจํามณฑลกุย้โจว ในสมัยราชวงศช์งิ ต่อมาจงึ

สรา้งเป็นบา้นเกดิหลงัดังกล่าว ซงึทา่นเสนิฉงเหวนิไดจ้ดบนัทกึประวัตใิหผู้ค้นไดรู้จั้กทมีาทไีปของเมอืงฟิ

งหวง จากนันนําท่าน ล่องแม่นําถัวเจยีง ชมความงามของบา้นเรอืนสองฝากฝังรมินํา ชมสะพานโบราณ 

สมัผัสบรรยากาศอันคลาสสคิ จากนันทําทกุทา่นเดนิเทยีวชมแสงสยีามคําคนืของ  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม อูห่ลงิหยวน – ลาํธารแสม้า้ทอง – รา้นนวดฝ่าเทา้สมนุไพรจนี – นงักระเชา้ขนึเขาเทยีนจอืซาน 
สวนจอมพลเฮอ่หลง – สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนงึ – เขาอวตาร – ลฟิทแ์กว้ไป๋หลง           
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่เขตอูห่ลงิหยวน คอืชอืเรยีกบรเิวณอนุรักษ์ทางธรรมชาตขิองจนีหลายๆแหล่งรวมกัน
ทมีทีงัความงดงามทางธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร ์จนไดรั้บประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ตังอยู่ในเขตเมอืง
จางเจียเจีย มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มชีอืเสยีงในเรืองเป็นแหล่งทมีเีสาหนิค
วอรต์ไซตก์วา่ 3,100 ตน้ 
จากนันนําท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพร
จนีโบราณ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิี
ธรรมชาต ิ

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูปิงยา่ง สไตลเ์กาหล ี
นําท่านชม ลําธารแสม้า้ทอง หรือ จนิเปียนซ ีเป็นลําธารทไีหลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสงูชัน
เขา้ไปกลางภเูขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร ตังอยู่ทางดา้นตะวันออกของอทุยานแห่งชาติ
จางเจียเจีย โดยลําธารแห่งนีจะไปบรรจบรวมกบัแมนํ่าหลขีองมณฑลหูหนาน เมอืเขา้สู่เขตของลําธาร
ท่านสามารถสัมผัสไดถ้งึความเย็นสบายและร่มรืนของตน้ไมแ้ละลําธาร สองขา้งทางมีเทือกเขาที
สวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมววิต่างๆนานา เชน่ ผาแสม้า้ทอง อรหันต์เมาเหลา้ ผาเขาชว่ย
มารดา นําลอดสทีวาร และหนา้ผาต่างๆ เหมอืนววิของลําธารมมีนตส์ะกดใหท้่านหลงเขา้ไปอยู่ในเทพ
นยิายคลายรอ้นและความออ่นลา้ไดเ้ป็นอย่างด ี
จากนันนําทุกท่านนังกระเชา้ขนึสู่ เขาเทยีนจอืซาน หรอื "เขาจกัรพรรด"ิ ซงึการนังกระเชา้ขนึสูย่อด
เขานันใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาท ีซงึกระเชา้แตล่ะตูส้ามารถนังได ้ 8 ทา่น โดยระหว่างทนัีงกระเชา้นัน
ทา่นสามารถชมทวิทัศนท์อียูเ่บอืงลา่ง ทา่นจะไดพ้บกับแท่งภเูขาหนิรูปทรงประหลาดมากมายทเีขยีวขจี
ปกคลมุไปดว้ยพชืนานาชนดิ  เมอืกระเชา้ขนึถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้มความงามของทวิทัศน์ทสีดุแสน
ประทับใจ ท่านจะไดต้นืตาตนืใจกับยอดเขาสูงชัน ลําหว้ยลกึ และป่าหินหนิยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ
มากมาย เขาเทยีนจอืซานแห่งนยีังเป็นทถี่ายทําภาพยนตรช์อืดังหลายต่อหลายเรอืงโดยภาพยนตรข์อง
ฮอลลวีูด้ชอืดังทคีนไทยเรารูจั้กกันก็คอื คอื ภาพยนตรเ์รอืงอวตาร(AVATAR) นันเอง 



 
 

นําท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซงึเป็นจุดหนึงทีผูม้าเยือนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณน ี
นอกจากจะมรีูปปันของจอมพลเฮ่อหลง ซงึเป็นหนึงในสบิจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ทรีบ
ชนะกองทัพญีปุ่ นผูรุ้กราน และกองทัพของเจยีงไคเช็ค จนเกดิการปฏริูปการปกครองในประเทศจีน ตัง
เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแหง่นี ทางดา้นทศิใตข้องสวนแหง่นียังเป็นจุดชมววิซงึสามารถชมยอดเขาและหนิ
แปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรด ิเขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากนันนํา
ทา่นชม สะพานเทยีนเสยีตอีเีฉยีว หรอืทบีางคนเรยีกว่าสะพานหนงึในใตห้ลา้ บา้งก็เรยีกว่าสะพานใต ้
ฟ้าอันดับ1 มทีวิทัศน์ทสีวยงาม ซงึถอืเป็ดจุดท่องเทยีวสําคัญทหีนึงบนเขาเทยีนจอืซาน เคยเป็นทถี่าย
ทําภาพยนตรห์ลายเรือง หลังจากนันนําท่านลงจากเขาเทยีนจือซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้
แห่งแรกของเอเชยีทมีคีวามสงู 326 เมตร ถูกสรา้งขนึตังแตปี่ 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 
180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซงึถูกบันทกึลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลฟิต์
ภายนอกอาคารทมีคีวามสงูทสีดุ และเร็วทสีดุในโลก (หมายเหต ุ: ขนึ-ลงเขาดว้ยลฟิท ์และ กระเชา้ 
อยา่งละ 1 เทยีวตามความเหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถนืจะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีทกีระเชา้หรอื
ลฟิทปิ์ดซ่อมบํารุงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงโดยทไีม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้)  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถนิ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี สะพานแกว้ทยีาวทสีดุโลก – รา้นหยก – พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย –  ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี  
(B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน แหง่จางเจยีเจยี เป็นจุดทตัีงของสะพานแกว้ขา้มเขาทยีาวทสีดุใน
โลก ซงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหมล่า่สดุในจางเจยีเจยี นําทา่นพสิจน์ูความกลา้กบั สะพานแกว้จาง
เจยีเจยี เหนือแคนยอน ทมีคีวามสงูเหนอืพนื 980 ฟตุ และมคีวามยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย 
Haim Dotan นักออกแบบชอืดังจากอสิราเอล ซงึสะพานแกว้แห่งนีทําหนา้ทเีป็นทางเชอืมสองหนา้ผา
เขา้ดว้ยกัน นอกจากนจีุดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบนัจจัีม และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบ
สดุขดีอกีดว้ย (หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรอืไมส่ามารถ
เขา้ไปเทยีวชมได ้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารใดๆทงัสนิใหท้า่น โดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้**)  



 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูอาหารไทย 

จากนันนําทา่นสู ่รา้นหยก เครอืงประดับทนียิมกนัอยา่งแพร่หลาย ตามความเชอืของคนจนีซงึมมีาตังแต่
สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชอืเกยีวกบัการใส่เครอืงประดับจําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใสก่ําไลหยก 
ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอํีานาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และความเจรญิรุ่งเรอืง  อกีทังยังชว่ยสรา้ง
สมดลุใหเ้กดิขนึไดท้ังรา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร่้างกายแข็งแรง 
จากนันนําท่านสู ่ ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพงึสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของ
รัฐบาลทอ้งถนิทนีใีหเ้ป็นสถานทชีอ้ปปิงของนักท่องเทยีวทมีาจางเจยีเจีย และเป็นสถานทสีรา้งรายได ้
ใหแ้กช่าวบา้นในพนืทใีหม้งีานทํากนั บรรยากาศทนีอีอกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ 
นําทา่นชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยยีน สถานทซีงึจัดแสดงภาพวาดของ หลจีวนิ
เซงิ ซงึเป็นผูท้รีเิรมิศลิปะแบบใหมท่เีรยีกกันว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทใีชวั้สดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ี
เม็ดทราย กงิไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมา ลว้นไดรั้บรางวัลและการ
ยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นทเีลอืงลอืไปทัวโลก 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถนิ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทหีา้ รา้นผลติภณัฑย์างพารา – เทยีนเหมนิซาน(รวมกระเชา้และรถอทุยาน) – ทางเดนิกระจก – ถาํ
ประตสูวรรค ์(OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจงิจอกขาว )                                     (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจยี ตังอยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลาง
ของจนี เป็นประตเูชอืมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจนีจางเจยีเจยี เป็นหนงึในเมอืงทอ่งเทยีวที
สําคัญทีสุดของจีนซงึลือชอืดว้ยทรัพยากรการท่องเทียวทีมีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเทียว
สําคัญในเมอืงจางเจยีเจยีเป็นพนืทป่ีาไมถ้งึ 98% ซงึนับเป็นออกชเิจนบาร์ธรรมชาต ิเมอืงจางเจยีเจยีจงึ
ประดุจดังดนิแดนบรสิุทธขิองโลก นําท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ
ผลติภณัฑเ์ครอืงนอนเพอืสขุภาพชนดิต่างๆ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูสกุเีห็ด 
จากนันนําทา่นนังกระเชา้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน กระเชา้แหง่นจัีดวา่เป็นกระเชา้ทมีคีวามยาวทสีดุในโลก 
ระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร โดยใชเ้วลานังประมาณ 40 นาท ี1 กระเชา้นังไดป้ระมาณ 8 ท่าน และ
กระเชา้แหง่นีจัดไดว้่าเป็นกระเชา้ทมีคีวามทันสมัยมากทสีดุแห่งหนงึ ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงาม
ของภเูขานับรอ้ยลกู สลับซับซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จากนันนําทา่นทา้ทายความสงูสดุหวาดเสยีวกับ ทางเดนิกระจก ซงึมรีะยะทางอยู่ท ี60 เมตร ลอ้มรอบ
ไปดว้ยหนา้ผาสงูชัน ความกวา้งของทางเดนิกระจกวัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มคีวามหนา 
2.5 นวิ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทยีวทอียากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน โดย
ทางอทุยานมกีฏใหนั้กท่องเทยีวตอ้งสวมรองเทา้กันลืน ซงึมคีุณสมบัตชิ่วยเช็ดฝุ่ นบนพืนผวิกระจกไป
ดว้ยในเวลาเดยีวกัน 
จากนันนําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางท ี99 โคง้สูถํ่าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถําประตูสวรรค ์ประวัติ
ของโพรงถําแห่งนเีรมิบันทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหนา้ผาของ ภเูขาซง่เหลยีง(Songliang Shan) ที
สงูนับพันเมตรเกดิถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถําขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยัูกษ์ ดว้ยเหตุนีทําใหภ้เูขาลูก
นีถูกเรียกเป็น เทยีนเหมนิ หรือ ประตสูวรรค ์นับตังแต่นันมา ประตูนีมคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 
57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมอืท่านมาถงึถําประตูสวรรคท์่านจะไดข้นึขันบันได 999 ขัน สู่ภเูขาประตู
สวรรค ์สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถอทุยาน (หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลยีนแปลงเป็นนงัรถ
อุทยาน + ขนึบนัไดเลอืน + ลงกระเชา้ เพอืความสะดวกแก่ลูกคา้ทจีะไม่ตอ้งรอควินาน หรอื
หากบนัไดเลอืนประกาศปิด การเทยีวตอ้งเป็นขนึ+ลงกระเชา้ ทงันทีางบรษิทัจะเปลยีนแปลง
ตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนงึ //และในส่วนการนงัรถของอทุยานขนึไปบนถําประตู
สวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขนึไปทถีําประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิ และ
ไมจ่ดัโปรแกรมอนืมาทดแทนให ้ทงัน ีขนึอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของ
นกัทอ่งเทยีว ขอสงวนสทิธยิดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคญั โดยทไีมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้) 



 
 
คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูอาหารซฟีู๊ ด และไวทแ์ดง 
พกัท ี DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถนิ หรอืเทยีบเทา่ 

 
OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจงิจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านไดม้า
เยอืนจางเจยีเจยีแลว้ นคีอือกีหนงึการแสดงทที่านไมค่วรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรอืงราวอนัสดุซงึของนาง
จงิจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนทสีรา้งโดยผูกํ้ากับชอืดังของจนี คอื จางอโีหมว ทไีดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีาร
แสดงไดอ้ย่างยงิใหญ่อลังการ ซงึเป็นโชว์กลางแจง้ทีมฉีากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมนิซานพรอ้ม
นักแสดงคณุภาพกวา่ 600 คน  
(ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ไีกดท์อ้งถนิหรอืหัวหนา้ทัวร)์ 

 

วนัทหีก รา้นใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิฉางซา - กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทุกท่านสู ่รา้นใบชา สวรรคข์องคนรักชา ใหท้่านไดช้าชมิทมีชีอืเสยีงของประเทศจีน เช่นชาอูห่ลง
ของปักกงิ ชาผู๋เออ๋ร์จากหยุนหนาน และชาอนืๆทมีชีอืเสยีงต่างๆหลากหลายชนดิ ทรีวบรวมจากแหล่ง
ผลติทขีนึชอื ใหท้า่นไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสทา่นไดล้มิรสชาตขิองชาชนดิต่างๆ 
จากนันนําท่านเขา้สู่ เมอืงฉางซา ตังอยู่ทางตอนใตข้องแม่นําเซยีง มีพนืทปีระมาณ 12,500 ตาราง
กโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ ทังยังเป็นเมอืงหลักของมณฑลหูหนาน มี
วัฒนธรรมและประวัตศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัยังเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิอกีดว้ย 

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ แหล่งชอ้ปปิงหลักของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอสิระแก่ท่าน
สามารถเดนิชมหรือเลอืกซอืสนิคา้ต่างๆไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ทที่านสามารถเลอืกซอืในย่านนีมตัีงแต่
สนิคา้ราคาประหยัด ไปจนถงึสนิคา้แบรนดย์อดนยิมตา่งๆ 



 
สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฉางซา ระหว่างทางใหท้่านไดพั้กผ่อนเพลดิเพลนิชมววิกับ
ธรรมชาตอินัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

19.40 น. นําทกุท่านเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทยีวบนิท ีWE617 
22.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

(สายการบนิไทยสมายลจ์ะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 
ดงันนั โปรดตรวจสอบรายละเอยีดตามวนัเดนิทางของทา่นดา้นทา้ยโปรแกรม) 

****************************************** 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํากวา่  

20 ปี 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

01 – 06 พฤษภาคม 2562 19,999 22,999 4,500 11,900 

22 – 27 พฤษภาคม 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

05 – 10 มถินุายน 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

12 – 17 มถินุายน 2562 17,999 20,999 4,500 11,900 

19 – 24 มถินุายน 2562 18,999 21,999 4,500 11,900 

26 ม.ิย. – 1 ก.ค. 2562 17,999 20,999 4,500 11,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนาม
ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นสนิคา้พนืเมอืง ซงึจําเป็นตอ้งระบุ
ไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก



รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัว เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมทพีัก และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูกั่บความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 1,500 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน !! 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ต่อทา่น 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดยีวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีททีางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซ่าวซี่ากรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เดยีว ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสัีงเพมินอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจาก
วันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซี

(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ
เพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่
วา่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิ



ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิค่าบรกิาร
ดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทชํีาระแลว้ทังหมด 
ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรือซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรือเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจาก
วันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทังหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื 
เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเดนิทางจริงของประเทศทีเดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลยีนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  
 

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ 

และรวมกนัทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาด
บรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. กรุณาเตรยีมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนืองจากรัฐบาลทอ้งถนิ
ตอ้งการรักษาสงิแวดลอ้มและลดการทงิขยะ จงึไมม่บีรกิารทโีรงแรม 

4. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีาํรองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ี
 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่มกีาร
จํากดัจํานวน  
4.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิคน
ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี 



**************************************** 
เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นนั!! 

 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 สําเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํากวา่ ปี 18 
 รูปถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 
การทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทชีดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทใีชใ้นการทาํวซีา่กรุป๊ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ลอดเวลา ทงันขีนึอยูก่บัตํารวจ
ตรวจคนเขา้เมอืงนนัๆกําหนด จงึอาจทาํใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอนืๆเพมิเตมิกะทนัหนั 

สําหรบับคุคลทเีคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปน ีตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซงึไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 
8.อริกั 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรี

ลงักา 17.ลเิบยี 18.ซูดาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทงั  หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถา่ยวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


