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 อุทยานแห่งแรกของประเทศจีน และมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก้ 

 ตระการตาป่าเสาหินควอตซ์สงูตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 3,000 ต้น  

 อลังการสะพานหินใต้ฟ้าอันดับ 1 และเขาอวตาร 

 แกรนด์แคนยอน จุดชมสะพานแก้วข้ามเขายาวท่ีสุดในโลก  

 ประตสูวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน ภเูขาสวยติดอันดับ 1 ใน 4 ของจีน  

 เท่ียวเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ย้อนอดีตกว่า 300 ปี  

 โชว์ MEILI XING XI  

 อาหารพเิศษ  สุก้ีเห็ด, หมยู่างเกาหลี และอาหารหหูนาน 
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ก าหนดการเดินทาง    ธนัวาคม 2559 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ฉางซา  
11.30/12.30น.พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D  เคาน์เตอรส์ายการ 

   บนิ  การบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสาร 
   การเดนิทางแก่ท่าน 

14.30/15.30 น. ออกเดนิทางไปยงันครฉางซา มณฑลหูหนานโดยเทีย่วบนิที ่WE 616 
18.45/19.45น.เดนิทางถงึสถามบนิฉางซา  เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน อยู่   

ตอนกลางของแม่น้ําแยงซเีกยีง ทางตอนเหนอืตดิกบัมณฑลหูเปย่ 
ทศิใตต้ดิกบัมณฑลกวางสแีละกวางตุง้ ทศิตะวนัตก ตดิกบัมณฑล
เสฉวนและกุย้โจวเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัทางประวตัศิาสตร์ และ
วฒันธรรมแห่งหนึ่งของจนี มปีระชากรประมาณ 64 ลา้นคน และ
เป็นบา้นเกดิของผูนํ้าคนสําคญัของประเทศ จนี หลายคน เชน่ 
ประธานเหมาเจ๋อตุง, หลวิเสา้เฉยีน, จูหรงจ ีในสมยัสามกก๊เป็นเมอืงทีก่วนอูตัง้ตวัเป็นใหญ่อยูน่านหลาย
สบิปี หลงัรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ .....นําท่านเขา้ทีพ่กั HUA TIAN HOTEL, VIENNA HOTEL หรอื
เทยีบเท่า  

 
วนัท่ีสอง ฉางซา – เฟ่ิงหวง – แม่น ้าถเูจียง – บ้านเกิดเส่ินฉงเหวิน – ชมบรรยากาศเมืองเฟ่ิงหวง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (1) นําท่านเดนิทางไปยงั เมืองโบราณเฟ่ิงหวง (เมืองหงส)์  (ใช้

เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเขตปกครองตนเองของชนเผา่น้อยถู่เจยีง ซึ่งอยู่ทางทศิตะวนัตกของมณฑล
หูหนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยู่รมิน้ําแมน้ํ่าถวั ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนด่านชอ่งแคบเขา ทีเ่ด่น
ตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกนัเป็นแนวแม่น้ําลําธารทีใ่สสะอาดจนเป็นเหน็กน้บึง้ รวมถงึบา้นชอ่งทีย่กพืน้สงู
เรยีงรายกนับนรมิน้ํา ชา่งเป็นทศันียภาพทีส่วยงดงามราวกบัเมอืงมนุษยแ์ละเมอืงสวรรคป์ระกอบกนักไ็ม่
ปาน   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (2) 
บ่าย นําท่านลอ่งเรอืเทีย่วชมบา้นเรอืนสองฟากฝ ัง่แม่น้ําถูเจยีง  เจดยีว์ ัน่หมงิ หอตัว๋ชุย่ ฯลฯ ทีอ่วดความเป็น

ธรรมชาตใิหท้่านไดส้มัผสั พรอ้มเกบ็ภาพประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (หมายเหตุ การล่องเรอืขึน้อยู่กบัระดบั
น้ําในแมน้ํ่าถูเจยีงวา่จะสามารถล่องไดห้รอืไม่ กรณทีีไ่ม่สามารถล่องเรอืได ้จะนําท่านเทีย่วชมสถานที่
ท่องเทีย่วอื่นในเฟ่ิงหวงทดแทน) 
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....... เทีย่วชม เมืองโบราณเฟ่ิงหวง ทีม่โีบราณสถานและ โบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ้าค่าทีต่ก
ทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ 120 แห่ง มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย สิง่ก่อสรา้ง 68 แห่ง วตัถุ
โบราณ 116 แห่ง ท่านยงัมโีอกาสไดเ้ยีย่มชมเมอืงโบราณทีส่รา้งในราชวงศถ์งั ซึ่งเป็นเมอืงทีก่่อขึน้ดว้ยหนิ
ทัง้นัน้ มชีือ่วา่ “หวงซอืเฉยีวกู่เฉิง” เดมิเป็นทีว่า่การอาํเภอจุดเดน่อกีแห่งหนึ่งคอืกําแพงโบราณซึ่งสรา้งขึน้
ในสมยัราชวงศห์มงิ เป็นทีน่ิยมชืน่ชอบ เป็นสถานศกึษาคน้ควา้ประวตัคิวามเป็นมาทัง้ชาวจนีและ
ต่างชาต ิชม บ้านเกิดท่านเส่ินฉงเหวิน นกัประพนัธน์กัประวตัศิาสตรแ์ละนกัศกึษาโบราณคดทีีม่ชี ือ่เสยีง
ของจนี และยงัเป็นผูท้ีท่ําการจดบนัทกึประวตัศิาสตรเ์มอืงโบราณเฟ่ิงหวงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเผยแพร่แก่ผูค้น
ทัว่ไป ซึ่งบา้นของท่านไดร้บัมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในสมยัราชวงศช์งิ โดยสถาปตัยกรรมจะ
ก่อสรา้งแบบกอ่อฐิทนไฟทัง้สีด่า้น อนัเป็นบา้นเอกลกัษณ์ประจําทอ้งถิน่ในภาคตะวนัตกของมณฑลหู
หนาน .... ชม หงเฉียว สะพานไมโ้บราณมหีลงัคาคลมุ เหมอืนสะพานขา้มคลองทีเ่วนสิ ชมบา้นไมโ้บราณ
อายุกวา่ 300 ปีทีย่งัคงรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (3)  
นําท่านเขา้ทีพ่กั   ZHENGFU HOTEL, FENG TING HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัท่ีสาม เฟ่ิงหวง – จางเจียเจีย้  – แกรนดแ์คนยอน - สะพานแก้ว - ชม MEILIXIANGXI 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4)  นําท่านเดนิทางสู่เมอืง จางเจียเจีย้ (ใชเ้วลาประมาณ 3 

ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่อีุทยานแหง่ชาตซิึ่งขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิากองคก์ารยเูนสโก ้
ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแหง่ชาตแิห่งแรกของสาธารณรฐัประชาชน
จนี ตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็นสามส่วน คอืส่วนวนอทุยานแห่งชาต ิหุบเขาซูยี ่และภูเขาเทยีนจื่อ 
และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อทีก่วา่ 369 
ตารางกโิลเมตร ความโดดเดน่ของสถานทีท่่องเทีย่วแห่งนี้คอื ยอดเขาและเสาหนิควอตซ์สงูประมาณ 200 
เมตร ตัง้ตระหงา่นกวา่ 3,000 ยอด มชีอ่งแคบ ลําธาร และถํ้ากวา่ 40 แห่ง  ระหวา่งเสน้ทางจากฉางซาไป
จางเจยีเจีย้ ทางผา่นขนุเขาน้อยใหญ่สองขา้งทางเขยีวชะอุม่ดว้ยตน้ไมน้านาพนัธุ ์เดนิทางถงึจางเจยีเจีย้  
...... นําท่านแวะ ร้านยาสมุนไพรจีน ใหท้า่นไดน้วดฝา่เทา้เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้พรอ้มรบั
คําแนะนําจากแพทยจ์นี เรื่องยาสมุนไพร สาํหรบับํารุงสุขภาพของทุกท่าน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แห่ง จางเจียเจีย้ จุดทีต่ ัง้ของสะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ลา่สุด ในจางเจยีเจีย้ สะพานแกว้แหง่นี้มคีวามยาวถงึ 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร 
สูงถงึ 300 เมตร ....นําท่านไปยงัจุดชมทศันียภาพสะพานแกว้  ใหท้่านไดถ้า่ยภาพทวิทศัน์ของแกรนด์
แคนย่อน      วดัใจและความกลา้ของท่าน ดว้ยการเดนิบนสะพานแกว้  ….. 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อก าหนดของการเดินชมทศันียภาพบนสะพานแก้ว 
1. ไม่อนุญาตใหท้่านทีเ่ป็น, โรคหวัใจ, ความดนัสงู , โรคกลวั ความสูงไปเดนิบนสะพานแกว้ เพือ่สุขภาพ

และความปลอดภยัในการเดนิทางท่องเทีย่วของท่านเอง 
2. ไม่อนุญาตใหใ้ส่รองเทา้สน้สูงเดนิบนสะพาน และตอ้งเปลีย่นใส่ถุงผา้ทีจ่ดัไวใ้หส้วมใส่กอ่น 
3. อนุญาตใหน้กัทอ่งเทีย่วนํากระเป๋าสตางคแ์ละโทรศพัทม์อืถอืตดิตวัไปไดเ้ท่านัน้ 
4. ระหวา่งการเดนิบนสะพานแกว้ อยา่พงิราวสะพาน, หยอกลอ้ หรอืวิง่เล่น หรอืกระทําการอืน่ใดทีส่่ง

ผลกระทบต่อความปลอดภยัของตนเองและผูอ้ืน่  
***** ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางไปยงัภตัตาคาร ***** 

คํ่า         รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (6)  
นําท่านชม MEILIXIANGXI (เหมยลีเ่ซยีงซ)ี  ซึ่งจดัแสดงอยูภ่ายในโรงละคร เป็นการแสดงถงึประเพณี
วฒันธรรม วถิชีวีติของชนเผา่ตา่งๆ ทีอ่ยู่ในจางเจยีเจีย้ ซึ่งมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั อลงัการสวยงามดว้ย 
แสง ส ีเสยีง 
นําท่านเขา้ทีพ่กั : SPENDID EAST PALACE HOTEL , WULINGYUAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัท่ีส่ี เทียนจื่อซาน - สวนเฮ่อหลง - เหยียนเจียเจีย้ – เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว - จินเปียนซี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7)  นําท่านชม ร้านผา้ไหม ซึง่ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑจ์าก

ไหมจนี ซึง่มคีุณสมบตัแิตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนํามาผลติเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เชน่ผา้ปทูีน่อน 
ปลอกหมอน และทีไ่ดร้บัความนยิมมากๆ คอื ผา้นวมไหม รวมทัง้เสือ้ผา้ เครื่องแตง่กายบุรุษและ
สุภาพสตร ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (8) 
หลงัอาหาร นําท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อชม เขาเทียนจื่อซาน (ราชนัแห่งขนุเขา) และทวิทศัน์อนัสวยงาม
ของ สวนเฮ่อหลง ทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ข ึน้เมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรค
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คอมมวินิสต ์ ซึ่งเป็นชาวสีเ่จยีและมถีิน่กําเนิดอยู่ในบรเิวณนี้ จากจดุชมววิบนยอดเขาบรเิวณสวนแห่งนี้ 
ท่านสามารถมองเหน็ยอดเขา และหนิแปลกนบัไม่ถว้น โดยปกคลมุไปดว้ยเมฆหมอกประดุจดัง่อยู่ในสวน 
สวรรค.์... 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ชมทศันียภาพของขนุเขา ในเขต เหยียนเจียเจีย้  มเีนื้อที ่ 65 ตารางกโิลเมตร สูงจาก
ระดบัน้ําทะเลประมาณ 1200 เมตร   เทีย่วชมทวิทศัน์อนัแสนงดงาม กบัมวลหมู่ยอดเขาชะงอนผาอนัสูง
ชนั โดยยอดเขาสูงสดุวดัไดถ้งึ 1250 เมตร ยอดเขาแต่ละยอดจะมลีกัษณะแตกต่างกนัไปตามจนิตนาการ 
ของแต่ละบุคคล นบัเป็นยอดเขาทีม่คีวามโดนเด่นกวา่แหล่งท่องเทีย่วแหล่งอืน่ๆ จนมคีํากล่าวไวว้า่ หาก
จะเทีย่วทศันียภาพของยอดเขาตอ้งทีห่ยวนเจยีเจีย้เท่านัน้ .....ชม เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว (สะพานหน่ึงในใต้
หล้า) ซึ่งเป็นสิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิจากธรรมชาตริงัสรรคข์ึน้ไดอ้ย่างลง
ตวั โดยเป็นสะพานขา้มเชือ่มระหวา่งเขา 2 ลูกดัง่สะพานทาง
ชา้งเผอืกในนวนิยายเรื่อง คนเลีย้งววักบันางฟ้าทอผา้ ซึ่งคอยเชือ่ม
คู่รกัใหคู้่รกัต่างภพไดม้โีอกาสมาเจอกนัชว่งเดอืน 7 ของทุกปี  และได้
นําววิทวิทศัน์บางส่วนของขนุเขามาเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์
เรื่องอวตาร ภาพยนตรช์ือ่ดงัของฮอลลวีูด๊  ใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกบั
การชมทวิทศัน์อนัสวยงาม.....จากนัน้นําท่านลงจากเขาโดยใช้ ลิฟทแ์ก้วไป่หลง ซึ่งเป็นลฟิทแ์กว้ขนาบ
หน้าผาแห่งแรกและแห่งเดยีวในเอเชยีทีสู่งถงึ 326 เมตร  
 (ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัการ ขึน้และลงเขาใชล้ฟิทแ์กว้ไปห่ลง หรอืกระเชา้ไฟฟ้าสลบักนั หรอือย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยความเหมาะสม )  นําท่านแวะร้านหยก ชมและเลอืกซื้อ หยกและเครื่องประดบัทีท่ําจาก
หยกคุณภาพด ีเป็นของฝากของทีร่ะลกึ   ..... เดนิชมธรรมชาตบินเสน้ทาง จินเปียนซ ีหรอื ลาํธารแสท้อง 
ธารน้ําทีไ่หลวนลงมาจากชอ่งเขาและชะง่อนผาระยะทางยาวประมาณ 5,700 เมตร ซึง่ท่านสามารถเดนิ
เทีย่วชมและดื่มดํ่ากบับรรยากาศของน้ําใสสะอาด สูดอากาศบรสิุทธิป์ราศจากมลภาวะใดๆ และยงัเป็น
แหล่งน้ําของพชืพนัธุห์ลากหลายชนิดทีเ่จรญิเตบิโตบรเิวณแถบนี้สองฟากฝ ัง่ทางเดนิจะมหีนิรปูร่างแปลก
ประหลาดตามจนิตนาการของผูค้นเรยีงรายกนัอยู่เป็นจํานวนมาก 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (9)  
นําท่านเขา้ทีพ่กั SPENDID EAST PALACE HOTEL , WULINGYUAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอื
เทยีบเท่า  
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วนัท่ีห้า จางเจียเจีย้ – พิพิธภณัฑภ์าพวาดหินทราย – เทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจกลอยฟ้า 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั (10)  นําท่านแวะ ร้านผลิตภณัฑย์างพารา ชมและเลอืกซื้อ 

ผลติภณัฑแ์ละเครื่องนอนเพือ่สุภาพ จากยางพาราซึ่งกําลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก เชน่ หมอน
ยางพารา    ..... จากนัน้เยีย่มชม พิพิธภณัฑภ์าพวาดหินทราย จติรกรรมภาพเมด็ทราย ทีใ่ชว้สัดุ
ธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเมด็ทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทวิทศัน์ สวยงาม  .....นําท่านแวะชม
และเลอืกซื้อใบชา คุณภาพด ีสนิคา้โอทอ็ปประเทศจนี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (11) 
บ่าย นําท่านไปชม เทียนเหมินซาน เดมิเทยีนเหมนิซานเป็นชือ่ของถํ้าตัง้แต่สมยัสามกก๊ และใชเ้รยีกเป็นชือ่

ของภูเขาดว้ยในภายหลงั ปี ค.ศ.1999 เทยีนเหมนิซานมชีือ่เสยีงเป็นที่รูจ้กัทัว่โลก จากการเชญินกับนิมา
ใชเ้ครื่องบนิเลก็ทดสอบฝีมอืบนิลอดประตูสวรรคซ์ึ่งเป็นชอ่งเขา คลา้ยชอ่งประตูสูง 13.15 เมตร กวา้ง 57 
เมตร ลกึ 60  เมตร มบีนัได 999 ข ัน้ .....  

 
 
 
 
 
 
 

นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าจากตวัเมอืงจางเจยีเจีย้ขึน้สู่ยอด เขาเทียนเหมินซาน ระยะทาง 7.5 
กโิลเมตร  ระหวา่ งเสน้ทางทีก่ระเชา้ผา่น ทา่นจะไดช้มทศันยีภาพมมุกวา้งของเทยีนเหมนิซาน และ
เสน้ทางเขาคดโคง้ถงึ 99 โคง้ดูคลา้ยกบักําแพงเมอืงจนี ....จากนัน้นําทา่นออกเดนิเทา้ไปยงั ทางเดิน
กระจกลอยฟ้า (ระยะทางประมาณ 60 เมตร) ณ ความสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,400 เมตร พสิจูน์ความกลา้ 
และชมความสวยงาม ทศันียภาพเบือ้งล่างและ หุบเหวของเทยีนเหมนิซาน ผา่นกระจกใสใตฝ้า่เทา้ของ
ท่าน (ทัง้นี้การชมทางเดนิกระจกขึน้กบัสภาพอากาศเป็นสําคญั โดยคํานงึถงึความปลอดภยัของ
นกัท่องเทีย่วเป็นหลกั)    .....นําท่านลงจากยอดเขาดว้ยบนัไดเลื่อน สู่ชอ่งประตูสวรรค ์ ใหท้า่นเดนิชม
บนัได 999ขัน้ (หากท่านใดเดนิไม่ไหว สามารถนัง่พกัรอและถ่ายรูปบรเิวณโดยรอบได)้ 
หมายเหตุ : 1. รายการนี้ไกดจ์ะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลอืกนัง่กระเชา้ขึน้และลงบนัไดเลือ่น 
หรอืเลอืกขึน้บนัไดเลือ่นและลงกระเชา้ 

2. กรณทีีไ่ม่สามารถขึน้ไปสู่จดุชมชอ่งเขาเทยีนเหมนิซานได ้อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 
และและเหตุผลเรื่องความปลอดภยัของทุกทา่น เป็นสําคญัตามประกาศของทางอุทยาน ซึ่งอาจจะไมม่กีาร
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าบรษิทั ไมม่กีาร คนื เงนิหรอืจดัรายการอืน่ทดแทน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (12)   
นําท่านเขา้ทีพ่กั SPENDID EAST PALACE HOTEL , WULINGYUAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัท่ีหก จางเจียเจีย้ – ฉางซา   – ถนนคนเดินหวงซิงลู่  – กรงุเทพฯ   
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เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั (13) นําท่านเดนิทางสู่ฉางซา (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) ........ 

พกัผอ่นอริยิาบถบนรถ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)เมนูอาหารหหูนาน 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด เพื่อใหท้า่นอสิระเลอืก

ซื้อสนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศยั สําหรบัเป็นของฝากของทีร่ะลกึแก่คนทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 
อสิระอาหารคํ่าไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ***** 

......... พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ นําทา่นไปยงัสนามบนิ 
19.40/20.40น.ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  การบนิไทยสมายล ์ เทีย่วบนิที ่WE 617 
22.35/23.15น.เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ   

********************************************** 
ตารางบินการบินไทยสมายล ์
      กทม-ฉางซา   ฉางซา-กทม 
วนัจนัทร,์พุธ,ศกุรแ์ละอาทติย ์   14.30-18.45   19.40-22.35 
วนัองัคาร,พฤหสับดแีละเสาร ์  15.30-19.45   20.40-23.15 
 
รายการทวัรน์ี้มกีารเขา้ชมรา้นสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ รา้นชา หยก ไขมุ่ก นวดฝา่เทา้ ผา้ไหม บวัหมิะ และรา้น
ผลติภณัฑจ์ากยางพารา  ซึง่ระบุอยู่ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุท่าน
ทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม โดยใชเ้วลาแต่ละรา้นประมาณ 45 นาท ีซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)    ธนัวาคม 2559 ***** กรุป๊เดินทาง 32 ท่านขึน้ไป ***** 
วนัเดินทาง 
 
 

ผูใ้หญ่ 
 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 -11 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 -11 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกั
เด่ียว 
เพ่ิม 

1-6, 7-12 ธนัวาคม 2559 21,999 21,,999 21,999 3,000 
28 ธนัวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 23,999 23,999 23,999 4,000 

เพ่ือเป็นการรกัษาและรณรงคส่ิ์งแวดล้อม ตามนโยบายของรฐับาลท้องถ่ิน (บางมณฑล) ส่ิงของใช้คร ัง้เดียวท้ิง เช่น 
สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพ ูหมวกอาบน ้า ในโรงแรมต่างๆ งดให้บริการฟรี 

ขอความกรณุานักท่องเท่ียวทุกท่านจดัเตรียมของใช้ดงักล่าว พกใส่กระเป๋าเดินทางไปใช้เอง 
กรณีต้องการใช้ของโรงแรม มีค่าบริการเพ่ิมตามท่ีโรงแรมก าหนด 
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อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ เสน้ทาง กรุงเทพฯ –ฉางซา - กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยสมายล ์
2. ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ตามทีส่ายการบนิกาํหนด (กระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกนิ 20 

กโิลกรมั, สําหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ และ กระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั ) 
3. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว  5  คนื  
4. ค่าอาหาร  14 มือ้ตามรายการ 
5. ค่ารถโคช้นําเทีย่วตามรายการ  
6. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
7. ค่าธรรมเนียมยื่นวซ่ีากรุ๊ป (เขา้ - ออกครัง้เดยีว)  ไม่เกบ็เลม่ ใชแ้ค่สาํเนาพาสปอรต์ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื
หน้ากระดาษอย่างตํ่า 2 หน้า*** 

8. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี, คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ  
9. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  

      *** ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ําหนด  
2. ค่าน้ําหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  

 
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถคนละ 10 หยวนต่อวนั ต่อคน (6 วนั x 10 หยวน x 2 วนั = 120 หยวน) 
             หวัหน้าทวัร ์50 บาทต่อวนัต่อคน (6 วนั x 50 บาท = 300 บาท) 
 
เง่ือนไขการจอง 
1.  กรณุาวางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท /15,000  บาท  (ช่วงเทศกาล)  
2. หลงัการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมา 
3. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 21 วนั  
4. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดินทาง 
5. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระราคาทวัรท์ัง้หมด 
 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําทกุกรณ ี
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8 -14 วนั คดิค่าใชจ้่าย 80 %ของราคาทวัรใ์นทุกกรณ ี
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  7 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี
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เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ตํ่า 32 ท่าน (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ 
          ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 
1.  รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ  

เปลีย่น แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั 
 เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหวา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนอื  
 ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณใีดๆ (ไม่วา่ทัง้หมดหรอื 
 บางส่วน) รวมทัง้เหตสุุดวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาตติ่างๆ การนดัหยุดงาน การสไตรค ์การล่าชา้ของสายการบนิ และ 
 ปญัหาอนัเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 
4. ค่าบรกิารทีท่่านชาํระเป็นการชาํระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้าํระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด 

เชน่กนัหากท่านมไิดท้อ่งเทีย่วตามรายการ หรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 
5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในชว่งหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิ้น 

ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจําคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถคนื
เงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น 
แปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้ากอ่น 

6. ส าหรบัท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูกต็ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ กรุณา
แจ้งบริษทัก่อน เพ่ือยืนยนัว่าทวัรค์ณะท่ีท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบตัร
โดยสารโดยไม่ได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทวัร์คณะนัน้ยกเลิก บริษัทฯไม่รบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าว 


