
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนบินสู่ประเทศจีนโดยสำยกำรบิน ไชน่ำ เซำเทิร์น แอร์ไลน์ 
ชมและสัมผสักบัควำมยิง่ใหญ่ของธรรมชำตริะดบัมรดกโลก ณ หุบเขำอวตำร  

น่ังกระเช้ำชมววิเส้นทำงสู่ประตูสวรรค์เขำเทยีนเหมินซำน 1 ใน 4 ภูเขำทีส่วยงำมทีสุ่ดในประเทศจนี 
แกรนด์แคนยอน ชมสะพำนแก้วข้ำมหุบเขำยำวทีสุ่ดในโลก ท้ำท้ำยควำมสูงกบัระเบียงกระจกผนัหลงหยำ   

ชมโชว์นำงพญำจิง้จอกขำว ช้อปป้ิงหวงซิงลู่ พเิศษ!!! อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงสไตล์เกำหล ี 

 



 
04.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมำยเลข 10  เคำน์เตอร์ U สำยกำรบิน CHINA 

SOUTHERN AIRLINES พบเจ้ำหน้ำเพ่ือด ำเนินกำรขั้นตอนกำรเช็คอนิ 
06.40 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำสู่ สนำมบินฉำงซำ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที ่CZ606 
11.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินฉำงซำ หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเขา้สู่ เมืองฉำงซำ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลกัของมณฑลหูหนาน มี
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เกำะสีส้ม หรือ ORANGE ISLE เกาะท่ีเป็นแลนด์มาร์คส าคญัของเมืองฉางซา ซ่ึง
เป็นเหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น ้ าเซียงเจียง มีความยาวจากเหนือสู่ใต้เกาะกว่า 5 
กิโลเมตร แลว้ความกวา้ง 50-200 เมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 70 ตารางกิโลเมตร ดว้ยความกวา้งใหญ่ของเกาะ
จึงท าให้นักท่องเท่ียวสามารถขบัรถข้ึนมาเท่ียวชมบนเกาะน้ีไดเ้ลย เกาะส้มแห่งน้ีไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างมากจากทั้งนักท่องเท่ียวชาวจีนเอง และชาวต่างชาติ ดว้ยความท่ีเกาะแห่งน้ีมีประวติัเก่ียวกบัท่าน
เหมาเจ๋งตุง ในสมยัวยัหนุ่มเคยมาใชเ้วลาบนเกาะแห่งน้ีบ่อยคร้ัง ดว้ยการลงเล่นน ้ าท่ีชาดหาด อาบแดด 
เป็นตน้ และบนเกาะแห่งน้ียงัมีอนุสาวรียข์องประธานเหมาเจ๋อตุงท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่
ตั้งอยู่บนเกาะ  นอกจากบนเกาะน้ีจะมีตน้ไมม้ากมาย และสวนสวยสีเขียวแลว้ บนเกาะสีส้มยงัมีแนว
ชายหาดให้ไดน้ั่งเล่นพกัผ่อน หรือเส้นทางส าหรับป่ันจกัรยาน วิ่งออกก าลงักาย พร้อมทั้งมีร้านอาหาร 
และร้านคา้ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งเพลิดเพลินอีกดว้ย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจีย้ ตั้งอยู่
ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเช่ือมภาคกลางกบัภาค
ตะวนัตกของประเทศจีนจางเจียเจ้ีย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดของจีนซ่ึงลือช่ือด้วย
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเท่ียวส าคญัในเมืองจางเจียเจ้ียเป็นพื้นท่ีป่าไม้
ถึง 98% ซ่ึงนับเป็นออกชิเจนบาร์ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจ้ียจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธ์ิของโลก
นอกจากน้ีแลว้ ณ ท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผา่ เช่น ชนเผา่ถู่เจีย ชนเผา่ไป๋ และชนเผา่เหมียว 
สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีเอกลกัษณ์ท าให้วฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ความ
หลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจ้ียไดน้ ามาซ่ึงความอุดม สมบูรณ์
ดว้ยพนัธ์ุพืช และสัตวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มช้ืน แค่ในบริเวณสวนป่าจางเจียเจ้ีย ก็มีแหล่งน ้ ามาก
ถึง 800 แห่ง น ้ าตก น ้ าพุ ธารน ้ า สระน ้ า และทะเลสาบจ านวนมาก มีภูมิทศัน์ท่ีแตกต่างกนัไป มีธารน ้ าจิน
เปียนซี โดยมีความยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 

 
 
 
 

วนัแรก  วนัแรก             กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูม)ิ – ฉำงซำ – เกำะสีส้ม(รวมรถรำง) - จำงเจียเจีย้ 



ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ ร้ำนหยก เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย ตามความเช่ือของคนจีนซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยั
โบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใส่ก าไลหยก ก็จะ
ช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญกา้วหน้า และความเจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยงัช่วยสร้าง
สมดุลให้เกิดข้ึนไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลงัให้ร่างกายแข็งแรง จากนั้นน าทุก
ท่านนั่งกระเช้าข้ึนสู่ เขำเทียนจ่ือซำน หรือ "เขำจักรพรรดิ์ " ซ่ึงการนั่งกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขานั้ นใช้
ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนั่งได ้ 8 ท่าน โดยระหว่างท่ีนั่งกระเช้านั้นท่าน
สามารถชมทิวทศัน์ท่ีอยู่เบ้ืองล่าง ท่านจะไดพ้บกบัแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปก
คลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เม่ือกระเชา้ข้ึนถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้มความงามของทิวทศัน์ท่ีสุดแสน
ประทบัใจ ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั ล าห้วยลึก และป่าหินหินยกัษ์ในรูปลกัษณะต่างๆ
มากมาย เขาเทียนจ่ือซานแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตร์ของฮอล
ลีวูด้ช่ือดงัท่ีคนไทยเรารู้จกักนักคื็อ คือ ภาพยนตร์เร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผูม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณน้ี 
นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจีน ท่ีรบ
ชนะกองทพัญ่ีปุ่นผูรุ้กราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้ง
เป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่งน้ียงัเป็นจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและ
หินแปลกนบัไม่ถว้น เช่น เขาพู่กนั เขาจกัรพรรดิ เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากนั้นน า
ท่านชม สะพำนเทยีนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว หรือท่ีบางคนเรียกว่าสะพานหน่ึงในใตห้ลา้ บา้งกเ็รียกว่าสะพานใตฟ้้า
อนัดบั1 มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงถือเป็ดจุดท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงบนเขาเทียนจ่ือซาน เคยเป็นท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์หลายเร่ือง ซ่ึงบนสะพานจะมีลูกกุญแจคลอ้งอยูเ่ตม็ไปหมด เหมือนเป็นความเช่ือของคนหนุ่ม
คนสาวท่ีเอากญุแจไปคลอ้งไวท่ี้สูงๆ จะไดไ้ม่มีใครสามารถพรากคู่รักใหจ้ากกนัได ้บางคนก็ท้ิงสู่หุบเหว
เบ้ืองล่าง กใ็หค้วามหมายเดียวกนัวา่เราจะไม่พรากจากกนัตราบชัว่นิรันดร์  หลงัจากนั้นน าท่านลงจากเขา
เทียนจ่ือซาน โดย ลฟิท์แก้วไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียท่ีมีความสูง 326 เมตร ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่

วนัที่สอง             ร้ำนหยก – น่ังกระเช้ำขึน้เขำเทียนจ่ือซำน – สะพำนใต้หล้ำอนัดบัหนึ่ง – เขำอวตำร 
                      สวนจอมพลเฮ่อหลง – ลฟิท์แก้วไป๋หลง - ร้ำนผ้ำไหม 

 



ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180 ล้านหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบันทึกลงใน 
GUINNESS WORLD RECORDS วา่เป็นลิฟตภ์ายนอกอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก  
(หมายเหตุ : ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เท่ียวตามความเหมาะสม // โดยไกด์ทอ้งถ่ืน
จะแจง้ให้ทราบ ในกรณีท่ีกระเชา้หรือลิฟทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลง
โดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้) จากนั้นท าท่านสู่ ร้ำนผ้ำไหม ให้ท่านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พเิศษ !! บริกำรท่ำนด้วย เมนูป้ิงย่ำงสไตล์เกำหล ี
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจ้ีย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาวท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจ้ีย น าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพำนแก้วจำง
เจียเจีย้ เหนือแคนยอน ท่ีมีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย HAIM 
DOTAN นักออกแบบช่ือดงัจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้แห่งน้ีท าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมสองหน้าผาเขา้
ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่งบนัจ๊ีจั้ม และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีด
อีกดว้ย (หมายเหตุ : หากสะพานแกว้ยงัไม่ผา่นการตรวจความปลอดภยั หรือไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ินใหท่้าน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้**) 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเขา้สู่ ร้ำนผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ ให้ท่าไดช้มการแปรรูปยางพาราเป็น ผลิตภณัฑต่์างๆมากมาย อาทิ 
เช่น หมอน ท่ีนอน ผา้ห่ม รองเทา้ กระเป๋า และผลิตภณัฑอ่ื์นๆอีกมากมาย จากนั้นน าท่านชม ถนนคนเดิน
ซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินท่ีพึ่ งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถ่ินท่ีน่ีให้เป็น
สถานท่ีชอ้ปป้ิงของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจ้ีย และเป็นสถานท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ีให้มี
งานท ากนั บรรยากาศท่ีน่ีออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศชิ์ง  

วนัที่สอง             แกรนด์แคนยอน – สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ดโลก – ร้ำนผลติภัณฑ์ยำงพำรำ - ถนนซีปู้เจีย 
 



 
ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย เมนูสุกีเ้ห็ด 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านนั่งกระเช้าสู่ เขำเทียนเหมินซำน  กระเช้าแห่งน้ีจัดว่าเป็นกระเช้าท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก 
ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นั่งไดป้ระมาณ 8 ท่าน และ
กระเชา้แห่งน้ีจดัไดว้่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงาม
ของภูเขานบัร้อยลูก สลบัซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา จากนั้นน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกบั 
ระเบียงแก้วผนัหลงหยำ ซ่ึงเป็นสะพานกระจก ซ่ึงมีระยะทางอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสูงชนั 
ความกวา้งของระเบียงแกว้วดัจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทาย
นักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุ้ม
รองเทา้ขณะเดินบนระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนั้นน าท่านเดิน
ทางผา่นเส้นทางท่ี 99 โคง้สู่ถ ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ ำ้ประตูสวรรค์ ประวติัของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิม
บนัทึกไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(SONGLIANG SHAN) ท่ีสูงนับพนัเมตรเกิด
ถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคลา้ยช่องประตูยกัษ ์ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น เทียน
เหมิน หรือ ประตูสวรรค ์นบัตั้งแต่นั้นมา ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 
เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท่์านจะไดข้ึ้นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ภูเขาประตูสวรรค ์สมควรแก่เวลา
เดินทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน (หมายเหตุ : อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเล่ือน + 
ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีจะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศปิด การเท่ียว
ตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง //และใน
ส่วนการนั่งรถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้ าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้ าประตู
สวรรคไ์ด ้ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

วนัที่ส่ี      ถ ำ้ประตูสวรรค์(รวมกระเช้ำ) – ระเบียงแก้ว – ภำพวำดทรำย - โชว์นำงพญำจิง้จอกขำว 
          



และการรักษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั 
โดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
จากนั้นน าท่านชม จิตรกรรมภำพวำดทรำย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ หล่ี
จวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น 
กรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมา ลว้นไดรั้บรางวลั
และการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านชม โชว์นำงจิง้จอกขำว หากท่านไดม้าเยือนจางเจียเจ้ียแลว้ น่ีคืออีกหน่ึงการแสดงท่ีท่านไม่ควร
พลาด โชวจ์ะพูดถึงเร่ืองราวอนัสุดซ้ึงของนางจ้ิงจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนท่ีสร้างโดยผูก้  ากบัช่ือดงัของ
จีน คือ จางอ้ีโหมว ท่ีไดทุ่้มทุนเนรมิตเวทีการแสดงไดอ้ยา่งยิง่ใหญ่อลงัการ ซ่ึงเป็นโชวก์ลางแจง้ท่ีมีฉาก
หลงัคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนกัแสดงคุณภาพกวา่ 600 คน 

 
  
 

 
 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ LANTIAN HOTEL 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองท่ีข้ึนอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ตั้งอยู ่
ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน  ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าถวั ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ี
เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว จากนั้ นท าทุกท่านเดินเท่ียวชมแสงสียามค ่าคืนของ เมือง
โบรำณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส์ เป็นเมืองโบราณท่ีสร้างในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อข้ึนดว้ยหิน จุดเด่น
คือก าแพงโบราณ ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น
วฒันธรรมอนัล ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายร้อยแห่ง 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

วนัที่ห้ำ                เมืองโบรำณฟ่งหวง - ล่องเรือตำมล ำน ำ้ถัวเจียง-บ้ำนเกดิของเส่ินฉงเหวนิ-สะพำนสำยรุ้ง 
 



น าท่าน ล่องเรือตำมล ำน ้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น ้ าถัว่เจียง ถือวา่เป็นไฮไลทใ์น
การเท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า สะพานโบราณ เจดียว์ ัน่หมิง หอ
ตัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนท่ีมีลกัษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมยัราชวงศห์มิงและ
ชิง ระหว่างทางจะมีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของท่ีน่ีเรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอย
ร้องเพลงตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและไกดก์็จะเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวร้องเพลงตอบกลบัไป ซ่ึงไม่ว่าเราจะ
ร้องเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมาเคา้กจ็ะร้องเพลงตอบกลบัมาเพิ่มสีสนัระหวา่งการล่องเรือใหส้นุกสนาน 
จากนั้นน าท่านชม สะพำนสำยรุ้ง สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็น
สะพานประวติัศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่
งหวง คือบา้นท่ียกพื้นสูงเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาว
ต่างประเทศ 

 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ HUAFENG HUATIAN HOTEL 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง ฉำงชำ ตั้ งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลกัของมณฑลหูหนาน มี
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่าน
สามารถเลือกสินคา้และของฝากต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือในย่านน้ีมีตั้งแต่
สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฉำง
ซำ ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผอ่นเพลิดเพลินชมวิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

วนัที่หก     ฟ่งหวง – ฉำงซำ – ช้อปป้ิงถนนหวงซิงลู่ – สนำมบินฉำงซำ - กรุงเทพฯ 
 



19.20 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 
CZ605 

21.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
*****************หมำยเหตุ : โปรแกรมนีอ้ำจมีกำรปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม********************* 

** หำกท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

คณะยืนยนักำรเดินทำงที่ 15 ท่ำนมีหัวหน้ำทัวร์ 
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ***   

 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่ำน 

 เดก็อำยุไม่เกนิ18ปี 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 

รำคำ 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

18 – 23 พฤษภำคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

25 – 30 พฤษภำคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

08 – 13 มิถุนำยน 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

15 – 20 มิถุนำยน 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

05 – 10 กรกฎำคม 2560 22,888 25,888 5,000 12,900 

20 – 25 กรกฎำคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

17 – 22 สิงหำคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

31 ส.ค. – 05 ก.ย.2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

07 – 12 กนัยำยน 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

27 ก.ย. – 02 ต.ค.2560 21,888 24,888 4,000 11,900 

***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทปิคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้ำทวัร์ 
ท่ำนละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่ำน*** 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีนร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้ำพื้นเมือง ในนำมของร้ำน

รัฐบำล คือ บัวหิมะ, ผ้ำไหม, ไข่มุก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ ำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกบัรำคำทัวร์ 

ทำงบริษัทฯ จึงอยำกเรียนช้ีแจงลูกค้ำทุกท่ำนว่ำ ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่



กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีนทุก

เมือง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน / ท่ำน / ร้ำน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่

ถา้ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำก
หัวหน้ำทวัร์ก่อนกำรใช้บริกำร) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
 กรุณำช ำระเงนิค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 / ท่ำน หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี                                                               

ธนำคำร    ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั)                                                                                                                                
ช่ือบัญชี      นำยโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      
เลขทีบ่ัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์)                                                                                                                             

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่
ต ่ากวา่ 6 เดือน 



 นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

 

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

 IATA ได้ก ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรน ำแบตเตอร่ีส ำรองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 MAH หรือนอ้ยกว่า 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จ ากดัจ านวน  
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคน

ละ 2 กอ้น 
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
***************************************** 



เอกสำรประกอบกำรย่ืนวซ่ีำท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพำะพำสสปอต์ไทยเท่ำน้ัน!! 
 ส ำเนำหนังสือเดินทำง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
 ส ำเนำรูปถ่ำยสี ฉำกหลงัสีขำว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  

สถำนทูตปฏิเสธ รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกดุ และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด
(เน่ืองจากฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

ตัวอย่ำงส ำเนำที่ได้มำตรฐำน 
 


