
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

บินตรงสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย 
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนเหมินซาน เทียนจ่ือซาน สะพานใต้หล้า 

สัมผสัระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู 
ถ า้มังกรเหลือง “หวงหลงต้ง” ล่องเรือชมความงามหินงอกหินย้อยภายในถ า้ 

ชมโชว์อลงัการหวานหยดเพลงเพราะจับใจของ  นางพญาจิง้จอกขาว  
 



 
05.00น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีจ่าก

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและทีน่ั่ง 
07.35น.   เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเทีย่วบินที ่FD 540  ( บริการอาหารบนเคร่ือง ) เวลาทีเ่มืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม 
12.05น.  เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

แห่งหน่ึงของจีน รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของมณฑลหูหนานดว้ย มีค ากล่าว
ว่า “หากมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และ
ศุลกากร  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 หลงัอาหารน าท่านชม ชมวิวแม่น ้าเซียงเจียง  ชมหินแกะสลกัรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจ๋อตุง สมยัเม่ือ

อาย ุ35 ปี เม่ือสมยัก่อนท่านประธานเหมาเคยมาใชส้ถานท่ีแห่งน้ีในการพกัผอ่นและอ่านหนงัสือ อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพประทบัใจ น าท่านเดินทางสู่เมืองสือล่ี เมืองระหวา่งฉางซากบัจางเจียเจ้ีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ CILI HOTEL ตึก B หรือเทยีบเท่า ระดับ 4ดาว 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จางเจียเจ้ีย ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อน

มาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 264 
ตาราง กิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม้ จางเจียเจ้ียได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยาน
แห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจ่ือ ความ
โดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ียงั
มีช่องแคบ ล าธาร สระน ้า และน ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 40 ถ ้า ซ่ึงท าให้สถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิทศัน์ท่ีงดงาม
จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO น าท่านชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชม
วธีิการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และ โรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่
จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจาก

ระดบัน ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจาง
เจียเจ้ีย เน่ืองจากหน้าผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมี
ทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  น าท่านขึน้สู่เขาโดยน่ังรถของอุทยานและ
ต่อกระเช้าขึน้-ลง  ให้ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 
99 โคง้จากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว น าท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาท่ี
งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่า

วนัทีส่อง จางเจียเจี๊ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ ้าประตูสวรรค์ - โชว์นางพญา
จิง้จอกขาว 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ชมววิแม่น า้เซียงเจียง – เมืองสือลี ่



ระดบัน ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ภายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด ( ทางเดิน
กระจกขึน้อยู่กับสภาพอากาศถ้าอากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดินนี้จะปิด )   (หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-
ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้  / การน่ังรถ
ของอุทยานขึ้นไปบนถ ้าเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ ้าเทียนเหมินซานได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   
จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้และรถทอ้งถ่ินเพื่อลงจากเขา น าท่านชม พพิิธภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์
จากไมไ้ผ่ท่ีน ามาปรับเป็นเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่นเส้ือผา้ หมอน ผา้ขนหนู สบู่ และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพอ่ืนๆอีก
มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

 
ค ่า รับประทานอาหารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นชมโชวอ์ลงัการหวานหยด  THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟัง

เพลงรักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉาก
หลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึง
ตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจน
ทา้ยท่ีสุดก็สมหวงัในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผูช้มกลบัไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์นี้
แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ท าให้เข้าชม ไม่ได้ผู้จัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการ
ใดๆ***        
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ TIANZI HOTEL ตึก B WWW.TIANZIHOTEL.COM/ หรือเทยีบเท่า  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจ้ีย ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือ

เป็น ภูเขาฮลัเลลูย่าห์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เร่ืองอวตาร อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
ทางไดผ้า่นขุนเขานอ้ยใหญ่สองขา้งทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน 
น าท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจ่ือซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือของ
อุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ืย เท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น

วนัทีส่าม อุทยานหยวนเจียเจี้ย เทียนจ่ือซาน– ลิฟต์แก้ว–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์–สะพานอันดับหน่ึงใต้ฟ้า–สวน
จอมพลเฮ่อหลง  - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - พพิธิภัณฑ์ภาพหินทราย  

http://www.tianzihotel.com/


ยอดเขาน้อยใหญ่นบัมากกว่าร้อยยอด ชม สะพานอันดับหน่ึงใต้ฟ้า ( เทียนเส้ียตี้อีเ้ฉียว) มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
และเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม
แสนประทบัใจ จากนั้นชม สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งน้ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็น
เกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซ่ึงเป็นชาวส่ีเจียและมีถ่ินก าเนิดอยู่ในบริเวณน้ี ภายใน
บริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหน่ีวซ่์า ฮวา หรือนางฟ้าโปยดอกไม ้และ 
หน้าผาเจียงจวิน หรือหน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวท่ีสามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่างๆตาม
จินตนาการ ( ขึน้-ลงโดยกระเช้า-ลิฟท์ แก้วไป่หลงทีจุ่ดสูงสุด 326 เมตร ลฟิท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย 
** ในกรณีที่ลฟิท์หรือกระเช้า ไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิโดยการเปลี่ยนการขึน้-ลงโดยการใช้
ลฟิท์หรือกระเช้าเพยีงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน) 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยาย

สรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  
จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภณัฑ์ไดแ้ละจดัแสดงผลงานท่ีมี
คุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามวา่ ล่ีจวินเซิง ซ่ึงผลงานของเขาทุกช้ินเป็นภาพเขียนดว้ยมือท่ีใช้หิน
ทราย และสีธรรมชาติท่ีสกดัจากเปลือกไม ้ใบไมเ้ป็นวตัถุดิบในการเขียน ซ่ึงภาพเขียนเหล่าน้ีนอกจากจะ
ทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ยงัเป็นภาพเขียนท่ีสวยงามคมชดัและมีมิติสมจริงอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าด้วยมื้อสุกีท้้องถิ่น ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ TIANZI HOTEL ตึก B WWW.TIANZIHOTEL.COM/ หรือเทยีบเท่า  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่ ถ ้าหวงหลงต้ง (ถ า้มังกรเหลือง) ถ ้ าท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดจางเจียเจ้ีย มีความสูง 50 เมตร 

กวา้ง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ยอนัสวยงาม มีเสาหลกัมงักรและสระพญามงักร อนัน่า
พิศวง จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู ทะเลสาบท่ีตั้งอยูบ่นช่องเขาสูง รายลอ้มดว้ยยอดขุนเขาและ
พรรณไมน้านาชนิด ชมทศันียภาพอนัสวยงามยามเช้าท่ีเต็มไปดว้ยสายหมอกท่ีตดักบัสายน ้ าท่ีใสสะอาดใน
ทะเลสาบ ใหท้่านไดพ้กัผอ่น ถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี่   ถ า้หวงหลงต้ง  – ล่องทะเลสาบเป่าฟ่งหู –ร้านชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ชมหนังตะลงุ 

http://www.tianzihotel.com/


  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารแวะเยีย่มชม ศูนย์วฒันธรรมชา ใหท้่านชิมชาด า สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานท่ีมีสรรพคุณเร่ือง
สุขภาพ ให้ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินซีปู้เจีย ซ่ึงเป็นถนน
คนเดินท่ีลงทุนโดยรัฐบาลทอ้งถ่ิน เพื่อให้คนทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างๆ จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 
และ สินคา้เส้ือผา้ของพื้นเมืองต่างๆในราคาถูก   

ค ่า รับประทานอาหารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม การแสดงหนังตะลุง  การละเล่นพื้นบา้น ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบัต านาน 3 ก๊ก และวฒันธรรมของชาว
พื้นเมือง  สวยงามและไดค้วามรู้กลบับา้น  สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั   
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ TIANZI HOTEL ตึก B WWW.TIANZIHOTEL.COM/ หรือเทยีบเท่า  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเท่ียวชม ล าธารจินเปียนซี หรือ ล าธารแส้ทอง ซ่ึงเป็นล าธารท่ีไหลวน

ไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ล าธารแซ่ทอง มีน ้ าในล า
ธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังน ้ าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วน
สวยงามอยา่งท่ีท่านไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน น าท่าน ชมโรงงานหยกจีน ท่ีมีผซ่ิีว สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่
หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบั เมืองฉางซา อิสระพกัผอ่นบนรถ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
หลงัอาหารน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ผ้าปัก  ซ่ึงเป็นงานฝีมือท่ีละเอียด ประณีตและสวยงามมาก น าท่านชอ้ปป้ิง 
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนด์
เนม ยีห่อ้จีนช่ือดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถ่ินให้
ท่านซ้ือของพื้นเมืองเป็นของฝาก 
 

 
 
 
 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ RAMADA PLAZA HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

วนัทีห้่า ล าธารจินเปียนซี  -  โรงงานหยกจีน - ฉางซา – พพิธิภัณฑ์ผ้าปัก -  ถนนคนเดินหวงซิงลู่   

http://www.tianzihotel.com/


 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.55 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบิน FD 541  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

*********หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ********* 
ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง  

 

อตัราค่าบริการ  
*** อาจมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 

 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษัทก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเทีย่ว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหม 
โรงงานหยก , ร้านชา , พพิธิภัณฑ์ไม้ไผ่ แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ช่ัวโมง 
 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาช าระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั   
 ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั         
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน 4 วนัท าการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
 ค่าอาหารตามรายการ       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็กอายุต ่า

กว่า 12 ปี 
พกัเดี่ยว 

01-06 , 05-10 , 19-24 , 21-26 เม.ย. 59 
10-15 , 12-17 , 17-22 พ.ค. 59 

21,999.- 4,900.- 

10-15 , 11-16 เมษายน  2559 26,999.- 4,900.- 

19-24 , 24-29 , 26-31 , 31 พ.ค. – 5 ม.ิย. 59 
07-12 , 14-19 , 21-26 , 28 ม.ิย. – 3 ก.ค. 59 

19,999.- 4,900.- 

วนัทีห่ก  ฉางซา – กรุงเทพฯ 



 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีท่ีน ้าหนกัเกิน กรุณาช าระค่าใชจ่้ายส่วนน ้าหนกัท่ีเกินเอง   

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ    
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ทปิเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
 ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 10 

หยวนต่อวนัต่อคน 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนั 
 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน รวมถึงท่านตอ้งเตรียมเอกสารให้ทาง

บริษทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน  
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี

มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
 ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ า  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

เง่ือนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 
เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจ าแล้ว 
ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย
ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือ
มีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามันเช้ือเพลิง หรือ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา 
เป็นตน้      

 กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่
สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย
ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือ
มีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามันเช้ือเพลิง หรือ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา 
เป็นตน้    

หมายเหตุ 
 ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการ

บินก าหนด 
 บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 
ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

 กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหาย
ระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้อง
ค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความ
สูญเสียนั้นๆ    

 กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีท าให้
มิสามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 

 หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

 โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทน
รายการท่องเท่ียวบางรายการ 

 บริษทัฯมีประกนัอุบติัเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 

เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีน 

พาสปอร์ตตวัจริงมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ *รูปถ่ายตอ้งไม่ใส่ชุดขา้ราชการ, ชุดรับ
ปริญญา, เส้ือแขนกุด โดยเด็ดขาด* 
กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
 

ส าหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี  
 พาสปอร์ตตวัจริงมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
 ส าเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
 หากเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพอ่หรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยนิยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อม

ระบุช่ือของท่านท่ีพาเด็กเดินทางดว้ย 
 กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร 

 

ส าหรับผู้เดินทางทีเ่กดิทีป่ระเทศจีน 
 พาสปอร์ตตวัจริงมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
 กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
 หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวีซ่าจีนหากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ต

จีนเล่มเก่า 
หมายเหตุ : โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า              

 

สถานทูตจีนอาจปฏเิสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีคื้อ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
 น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
 น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 



กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพ่ือความสะดวกส าหรับย่ืนวซ่ีาจีน 
 

1. ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง)___________________________________________________ 
2. เพศ   □ หญิง  □  ชาย   หนงัสือเดินทางเลขท่ี ____________ วนัท่ีออก_________  วนัหมดอายุ_____________ 
3. สถานภาพ □ โสด     □ แต่งงานจดทะเบียน     □ แต่งงานไม่จดทะเบียน     □ หมา้ย     □ หยา่ร้าง 
4. สัญชาติ___________________________________________________________________________________ 
5. วนั/เดือน/ปีเกิด_____________________________________________________________________________ 
6. หมายเลขบตัรประชาชน _____________________________________________________________________ 
7. ท่ีอยูปั่จจุบนั _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
8. เบอร์โทรบา้น__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ________________________ 
9. ช่ือท่ีท างาน หรือ สถานศึกษา __________________________________________________________________ 
10. ท่ีอยูท่ี่ท  างาน หรือ สถานศึกษา ________________________________________________________________  
11. เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือ สถานศึกษา ________________________________________________________ 
12. สมาชิกในครอบครัว 

12.1  ช่ือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพนัธ์_______________ 
12.2  ช่ือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพนัธ์_______________ 
12.3  ช่ือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพนัธ์_______________ 
12.4  ช่ือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพนัธ์_______________ 
12.5  ช่ือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพนัธ์_______________ 

13.  บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________ 
14.  ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบา้ง ถา้ไปใหร้ะบุช่ือประเทศ และระบุวนัท่ีเดินทางเขา้ /ออกดว้ย 
 14.1  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

 14.2  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
14.3  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
14.4  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
14.5  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


