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พิเศษ1. ชมโชวน์างพญาจิ้ งจอกขาว ก ากบัโดย จาง อ ว้ี โหมว 

พิเศษ2. พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว + เท่ียวคุม้ + อาหารครบทุกม้ือ 

พิเศษ3. แกรนดแ์คนยอ่น เดินวดัใจ! สะพานแกว้ขา้วภเูขายาวที่สุดในโลก  

พิเศษ4. ชมมรดกโลกจางเจยีเจี้ ยทางธรรมชาต ิ 

พิเศษ5. ภูเขาลอยฟ้า  + ถ ้าประตสูวรรค ์+ ภาพวาด 10 ลี้  

พิเศษ6. ชมความงามพรอ้มลอ่งเรอื ถ ้าวงัมงักรเหลือง 

พิเศษ7. ชอ๊ปป้ิง ถนนคนเดินหวงซิงลู ่

ฉางซา จางเจียเจี้ย แกรด์แคนยอน 
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 5วัน 4คืน 

มหัศจรรย์มรดกโลก “จางเจียเจี้ย” 
ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าหใ์นภาพยนตร์เรือ่งอวตาร 
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ประกาศ  :  ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง 
มณฑลหูหนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของท่ีใช้
ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วย
ลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง** 

**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมก าหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน  า แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ ) 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 21 - 25 ตลุำคม 2559 

รำคำเสนอ 30 ท่ำนข้ึนไป 

NO. รำคำน้ีรวม 
รำคำต่อท่ำน 

(พกัค ู่ TWN) 
พกัเด่ียว หมำยเหต ุ

1. 

**รวมทิปตลอดกำร

เดินทำง และ 

รถโคช้รบัสง่ไปกลบั

สนำมบิน** 

25,800.- 4,000.- 

ตำมเง่ือนไขทำ้ยโปรแกรม 

**รวมทิปตลอดกำรเดินทำง 

และ 

รถโคช้รบัสง่ไปกลบั

สนำมบิน** 

***ราคานี ้สามารถใช้ราคาที่เสนอนี้ไม่เกนิ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เนื่องจากตั๋วสายการ
บินแอร์เอเชีย มีการขึ้นลงของราคาไม่เสถียร ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ราคานี้ได้ตลอดคะ 
หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2559อาจมีการปรบัราคาขึ้น โดยเริ่มตน้ที่ 1,000 บาทขึ้นไป ตาม

ราคาของตั๋วสายการบิน ณ วันที่ท าการจองคะ*** 

***คา่น ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีท่ีน ้าหนักเกิน  

ผู้โดยสารต้องช้าระค่าใช้จ่ายส่วนน ้าหนักที่ส่วนที่เกินด้วยตัวเอง*** 
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วันแรก รับคณะเดินทาง ณ จุดรับหมาย - สนามบินดอนเมือง - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - จางเจียเจี้ย 
- เข้าสู่โรงแรมที่พัก 

03.00 น. รับคณะเดินทาง ณ จุดรับหมาย โดยรถโค้ชบริษัท น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั น 2 สายการบิน AIR 

ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง 

07.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบิน FD0540 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

12.10 น. เดินทางถึง “ฉางซา” ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัว

เซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ เป็นพิพิธภัณฑ์ต าราไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซึ่งมี

ต าราประมาณ 140,000 เล่ม ถูกขุดค้นพบเมื่อปี 1996 โดยเรื่องราวนั้นจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์

ต้ังแต่ช่วงแรกของยุคสามก๊ก สมัยเมืองซุนอู๋และในปี 2003 ยังขุดค้นพบต าราเพิ่มเติมได้อีกกว่า 20,000 

เล่ม จากการขุดในครั้งนี้ยังพบวัตถุโบราณสมัยยุคซีฮั่นมากกว่า 3,500 ชิ้น เช่น ข้าวของเครื่องใช้ที่ท าจาก

ทองเหลือง ไม้ลงลัก และเงิน , ภาพวาด ฯลฯ โดยรัฐบาลเมืองฉางซาได้ท าการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อปี 

2000 แล้วเสร็จในปี 2003 เพื่อท าการเก็บรักษาต าราเหล่านี้ไว้ และเปิดแสดงให้เข้าชมได้เมื่อปี 2005 

ภายในห้องจัดแสดงมีการตกแต่งแบบย้อนยุคสมัยเหว่ยจิ้นผสมผสานกับการตกแต่งสวนสไตล์ปัจจุบัน 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากนักศึกษา นักวิชาการ นักโบราณคดี ส าหรับเป็นที่ศึกษา

ค้นคว้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนยุคโบราณอีกด้วย น าทุกท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย ซึ่งต้ังอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับ

การต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ยังเป็นอุทยาน

ที่สวยงามมาก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 กว่าตารางกิโลเมตร ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้าง

ทางเขียวชอุ่มด้วยหลากหลาย 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคา 

 พักที่ WU LING YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง ล่องเรือถ้ าหวงหลงต้ง - โรงงานผ้าไหม - นั่งกระเช้าเทียนเหมินซาน (เดินทางเดินกระจก) - ถ้ า

ประตูสวรรรค์ - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว - เข้าสู่โรงแรมที่พัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู่ ถ้ าหวงหลงต้ง หรือ ถ้ าวังมังกรเหลือง ***ล่องเรือชมถ ้า ถ้ าแห่งนี้มีความสูง 160 

เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ าแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ ามีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง ล าธารใต้ดิน 2 สาย 

บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง น าท่านล่องเรือไปตามธารน้ าใต้ดิน ชมถ้ าวัง

มังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือ หงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ต่ืนตาต่ืนใจกับหินงอกหิน

ย้อยที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชม

น้ าตกเทวดาสวรรค์ ฯลฯ จากนั้นน าท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก 

เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้

ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและ

แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก 

มีผลงานศิลปะที่ท าจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของ

ฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านไปเที่ยว ภูเขาเทียนเหมินซาน จะต้องนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยมีความยาวที่สุด
ในโลก คือ 7,455 เมตร ใช้เวลา 40 นาที และจัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด และนั่งรถภายในผ่าน 
999 โค้งจนถึง ภูเขาเทียนเหมินซาน  ต้ังอยู่มณฑลหูหนาน  สมัยก่อนเรียกว่า “ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือ
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ซงเหลียวซาน” ประวัติความเป็นมาของถ้ าเทียนเหมินซานหรือ เรียกว่า ถ้ าประตูสวรรค์เทียนเหมิน
ซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า  ภูเขา
เกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ าหรือประตูสวรรค์ ประตูนี้มีความสูง  131.5 เมตร ความ
กว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร แล้วน าท่านลงจากเขาเทียนเหมินซาน  น าท่านแวะชม โรงเรียนสอน
เขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายใน
การวาดภาพ จากนั้นให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ าค่าของประเทศจีน คือหยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ 
ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เครื่องประดับน าโชค  (หมำยเหต ุ: กำรนัง่กระเชำ้ข้ึน-ลง เขำ
เทียนเหมินซำน หำกกระเชำ้ปิดซ่อมบ ำรงุ ทำงบริษทัฯ จะจดัโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให ้ / 

กำรนัง่รถของอทุยำนข้ึนไปบนถ ้ำเทียนเหมินซำน หำกรถของอทุยำนไม่สำมำรถข้ึนไปท่ีถ ้ำ

เทียนเหมินซำนได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่คืนเงิน หรอืหำโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให ้ทัง้น้ี ข้ึนอย ู่

กบัสภำวะอำกำศ และกำรรกัษำควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว โดยยึดตำมประกำศจำก

ทำงอทุยำนเป็นส ำคญั โดยท่ีไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้)     

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคา 

 หลังอาหารน าท่านดู โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว  ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจาง

เจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง 

 ***โปรดทรำบ โชวน้ี์แสดงทีโรงละครกลำงแจง้หำกมีกำรปิดกำรแสดงในวนันัน้ๆ ไม่ว่ำจะ

ดว้ยกรณีใดๆ ท ำใหเ้ขำ้ชมไม่ไดผ้ ูจ้ดัรบัผิดชอบเพียงจดัโชวพ้ื์นเมืองชดุอ่ืนทดแทน ให้

เท่ำนัน้หำกบตัรไดถ้กูใชไ้ปแลว้จะไม่มีกำรคืนค่ำบรกิำรใดๆ***  

 

 

 

  

 พักที่ WU LING YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 



  ฉางซา-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน (FD) 21-25 OCT’16--- 6 

 

 

วันที่สาม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนจีน - ชิมชาประจ าชาติ - เทียนจื่อซาน(ขึ้น-ลง โดยลิฟท์แก้ว) - สะพาน
อันดับหนึ่งใต้ฟ้า - สวนสาธารณะเฮ่อหลง - เข้าสู่โรงแรมที่พัก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

  จากนั้นน าท่านแวะ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนจีน ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ

ผ่อนคลายความเคลียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ า

ร้อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ยาประจ าบ้านที่ท่านรู้จักดี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชิมชาประจ าชาติ 

ชิมชาอวู่หลง และชาผู่เอ๋อ ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นน าท่านเดินเข้าสู่เขต อุทยาน

มรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์  ในภาพยนต์เรื่อง

อวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลาย

ต้นไม้นานาพันธุ์ น าท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน แล้วน าท่านขึ้นเขาด้วยลิฟท์

แก้วไป่หลงลงจากจุดสูง 326 เมตร) อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,290 เมตร และเป็นเขตป่า

อนุรักษ์ ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย น าท่านเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นเที่ยว

ชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่า

ร้อยยอด  น าท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคย

เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสน

ประทับใจ ***โปรดทรำบ ในกรณีท่ีลิฟทห์รอืกระเชำ้ ไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ ทำงผ ูจ้ดัขอสงวน

สิทธ์ิโดยกำรเปล่ียนกำรข้ึน-ลงโดยกำรใช้ลิฟท์หรือกระเช้ำเพียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง

เท่ำนัน้***   

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่ชมสถานที่ส าคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อ 

ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง  แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่น
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ก าเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์

ซ่านฮวา หรือ นางฟ้าโปยดอกไม้ และหน้าผาเจียงจวิน หรือ หน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่

สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพาน

อมตะ และยังมีลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดิน

ฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนไปตามสี่ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือ ในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆ

หมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ท าให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่า

ตัวเองก าลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์  อีกทั้งยังมี การน าเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของ

นายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 พักที่ WU LING YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้า โรงงานหยก - ภาพวาด 10 ลี้ (รวมรถราง) - แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย (สะพานแก้ว) - ร้าน

ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เข้าสู่โรงแรมที่พัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ าค่าของจีน คือ หยกจีน ที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ 
เผ่เย้า เครื่องประดับน าโชค น าท่านเดินทางชม โรงงานหยก จากนั้นน าท่านสู่อีกหนึ่งของอุทยานจางเจีย
เจี้ยเปลี่ยนนั่งรถรางไฟฟ้าผ่านชม ภาพวาดสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลก
พิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีล าธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราว
กับภาพเขียน  น าท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด  ด้วยความยาวถึง 430 
เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกิน
กว่าค าบรรยายใดๆ **หากลูกค้าไม่ต้องการเดินสะพานกระจก สามารถลงไปถ่ายรูปเก็บบรรยาย 
และกลับมาที่รถเพื่อไปเจอคณะท่ีท่าเรือ ** 

หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูงจาก
รัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสถานที่
เที่ยวอื่นทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม  
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุขภาพจาก

ยางพารา ซึ้งก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพา  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมือง

ฉางซา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชส านักได้สั่ง

การให้มีการจัดต้ังเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ต้ังอยู่

ทางตอนใต้ของแม่น้ าเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติด

กับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง

เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายส าหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 พักที่ HUAXI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 ให้ท่านตรวจสัมภาระให้เรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา  

12.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD0541 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

15.20 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.... 

 

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด 
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 
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ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก 
ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ยางพารา , ผ้าไหม  

ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะน าสินค้าหลักของประเทศจีน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 

 
เนื่องจากสภาวะน้้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท้าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้้ามันขึ้นในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการ (ตลอดเสน้ทาง)  

 2. คา่โรงแรมที่พกั 4 คืน 

 3. คา่วีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทกุแห่ง) 

 4. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 5. คา่อาหารทกุมื้อที่ระบตุามรายการ 

 6. คา่รถรบั - สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 

 7. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 8. บริการน า้ดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน 

 9. คา่กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ  

 10. รวมคา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถเรียบรอ้ยแลว้ 

 11. รถรบัสง่ ไป-กลบั สนามบินดอนเมือง 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. คา่ระวางกระเป๋าน า้หนกัเกิน 20 กิโลกรมั 

 2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักผา้ รีดผา้ คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ 

 3. คา่ธรรมเนยีมเดินทางแจง้เขา้ - แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
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เอกสารในการยื่นวซ่ีา (ส าหรบัพาสปอรต์ไทย) 

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรณุาตรวจวันหมดอาย)ุ    

 

2. รปูถ่าย 2 นิว้ (2X2 นิว้)ท่านละ 2 รปู (รปูสีอย่างเดียว พ้ืนหลงัสีขาว รปูถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน)  

 - กรณีรปูขา้ราชการ ตอ้งมีจดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั(ฉบบัจริง) 

 

3. ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาใบสมรถรส (ถา้มี) 

 

4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือส าเนาเปลี่ยนนามสกลุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกลุ) 

 

5. ส าหรบัเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งเตรียมเอกสารเพ่ิมเตมิดงันี้ 

 - ส าเนาใบสจิูบตัร 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น บิดา มารดา และบตุร 

 - ส าเนาบตัรประชาชน บิดา มารดา และบตุร 

 - หนงัสือยินยอมออกนอกประเทศจากอ าเภอที่อาศัย (ฉบบัจริง) มีลายเซนของนายอ าเภอ และบิดา มารดา 

เซนรบัรองในเอกสาร 

 - กรณีเด็กมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ตอ้งน าส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ แนบมาดว้ย 

 - กรณี ชื่อ-นามสกลุ ของบิดาหรือมารดา ในสจิูบตัรไมต่รงกบัพาสปอรต์ ตอ้งแนบส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-

นามสกลุ และส าเนาใบสมรส แนบในการย่ืนวีซ่าจีน 

 

6. ส าหรบัเด็กอายตุ า่กว่า 6 ปีบริบรูณ ์ตอ้งเตรียมเอกสารเพ่ิมเตมิดงันี้ 

 - ใบสจิูบตัรตวัจริง 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น บิดา มารดา และบตุร 

 - ส าเนาบตัรประชาชน บิดา มารดา และบตุร 
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 - หนงัสือยินยอมออกนอกประเทศจากอ าเภอที่อาศัย (ฉบบัจริง) มีลายเซนของนายอ าเภอ และบิดา มารดา 

เซนรบัรองในเอกสาร 

 - กรณีเด็กมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ตอ้งน าส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ แนบมาดว้ย 

 - กรณี ชื่อ-นามสกลุ ของบิดาหรือมารดา ในสจิูบตัรไมต่รงกบัพาสปอรต์ ตอ้งแนบส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-

นามสกลุ และส าเนาใบสมรส แนบในการย่ืนวีซ่าจีน 

 

7. ระยะเวลาในการท าวีซ่า ควรเผื่อไวล้ว่งหนา้กอ่นเดินทางประมาณ 15 วันท าการ (ไมร่วมวันหยดุเสารแ์ละ

อาทิตย ์/ไมร่วมวันหยดุนกัขตัฤกษ ์/ วันหยดุชาตจีิน และวันหยดุเทศกาลของประเทศจีนตา่งๆ) 

 

8. ส าหรบัพาสปอรต์า่งชาตกิรณุาสอบถามเจา้หนา้ท่ีเพราะตอ้งใชเ้อกสารเพ่ิมเตมิ และมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเตมิ 

 

 

เง่ือนไขการจอง  

 1. วำงเงินมดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี 

 2.  แลว้แฟกซส์ลิปโอนเงนิมาท่ีบริษทัฯ   

 3.  พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์มาดว้ย    

 4.  คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือกรณุาโอนกอ่นการเดินทาง 15 วัน  

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วัน คืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดคา่ใชจ้่าย 80 เปอรเ์ซ็นต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
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เดินทำงกรณุำกรอกเอกสำรดำ้นลำ่งน้ี!!!! 

**เน่ืองจำกสถำนทตูจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จีนกรณุำกรอกขอ้มลูดงัต่อไปน้ี** 

เอกสำรท่ีใชป้ระกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรณุำระบรุำยละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 

( MISS./ MRS./ MR.) NAME.....................................................................SURNAME........................................................................ 

วนั/เดือน/ปีเกิด...................................................................... จังหวดั.................................................................................................... 

ประเทศ.......................................................................................สญัชาติ................................................................................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง...................................................................................................................................................................... 

วนัที่ออก......................................................................................วันหมดอาย.ุ......................................................................................... 

สถำนภำพ       โสด    แต่งงำน            หมำ้ย            หยำ่ 

    ไมไ่ดจ้ดทะเบียน     จดทะเบียน   

ช่ือผ ูส้มรส................................................................................................................................................. 

ท่ีอย ูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

................................................................................................................................................................................. ...................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................

รหสัไปรษณีย.์............................................................... 

 โทรศพัทบ์ำ้น................................................................................มือถือ............................................................................................. 

ท่ีอย ูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ........................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... .................................................... 

รหสัไปรษณีย ์......................................................................โทรศพัท.์.................................................................................................. 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

...................................................................................................................................................................................................................... .. 
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ต ำแหน่งงำน........................................................................................................................................... .................................................. 

ท่ีอย ูส่ถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

................................................................................................................................................... ...................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... ................................ 

รหสัไปรษณีย ์......................................................................โทรศพัท.์.................................................................................................. 

 (ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท่ี์ถกูตอ้งท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทตูจะมีกำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี.................................................................... เดือน...........................................................ปี.....................................................  

 ถึง วนัท่ี.................................................................... เดือน...........................................................ปี..................................................... 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย   

โปรดระบ.ุ..................................................................................................................................................................................................................... 

เม่ือวนัท่ี.................................................................... เดือน...........................................................ปี..................................................... 

ถึง วนัท่ี.................................................................... เดือน...........................................................ปี..................................................... 

***รำยช่ือบคุคลท่ีสำมำรถติดต่อได(้ถำ้สมรสใหใ้สช่ื่อสำมีหรือภรรยำ /ถำ้โสดใหใ้สช่ื่อ บิดำ หรอื มำรดำ พรอ้ม

ระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME....................................................................... 

RELATION (ความสมัพันธ)์........................................OCCUPATION(อาชพี).....................................TEL:...................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME....................................................................... 

RELATION (ความสมัพันธ)์........................................OCCUPATION(อาชพี).....................................TEL:..................................... 

 

หมำยเหต ุ

**   กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**   ถำ้เอกสำรสง่ถึงบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมีกำรเรยีกเก็บเอกสำรเพ่ิมเติม  อำจท ำใหท่้ำนเกิด

ควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบ

อยำ่งเครง่ครดั) 


