
                                                  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

                                  

                                                                              

 
 

 
 

มื�อพเิศษสกุี�เห็ด , อาหารไทย , บารบ์คิวิเกาหล ี 
 

 

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – ฉางซา – ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ – ผ่านชมววิแม่นํ�าเซียงเจยีง – จางเจยีเจี�ย  

�4.30 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมอืง อาคาร � ชั�น � เคาน์เตอร์ สายการบนิ แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯ คอย

อาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและที�นั�ง 

��.�� น. เหินฟ้าสู่ เมอืงฉางซา  โดยเที�ยวบินที� FD ���  (บริการอาหารบนเครื�อง) 

��.�� น. ถึงสนามบิน เมอืงฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ�งมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งหนึ�งของจีน

รวมทั�งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าววา่  “หากมาจางเจียเจี�ยแลว้ไม่

ไดม้าฉางซาเมืองเอกกเ็หมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที�สุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซื�อทั�งสินคา้     

แบรนดเ์นม ยี�หอ้จีนชื�อดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื�นเมืองใหท่้านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ�นใหท่้านซื�อ

ของพื�นเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื�นเมืองไดต้ามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี�ย ผ่านชมววิแม่นํ�าเซียงเจยีง ซึ� งเป็นแม่นํ�าสายหลกัของเมืองฉางซาที�ตน้กาํเนิด

ไหลมาจากแม่นํ�าแยงซีเกียง   รถบสัปรับอากาศนาํท่านมุ่งหนา้สู่ สู่ จางเจยีเจี�ย ซึ� งตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื�นที�ที�มีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพที�งดงาม คลอบคลุมพื�นที�มากกวา่ 

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที�   ***��-�� ต.ค. //��-��, ��-�� พ.ย. // ��-��, ��-�� ธ.ค. �� 



264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื�นที�เป็นป่าไม ้จางเจียเจี�ยไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 

1982 ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี� และภเูขาเทียนจื�อ ความโดดเด่นของที�นี�  คือ ยอดเขาและเสา

หินทรายที�ตั�งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากนี�ยงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ�า และนํ�าตกมากมาย 

รวมทั�งมีถํ�ากวา่ 40 ถํ�า ซึ� งทาํใหส้ถานที�แห่งนี�  มีภมิูทศัน์ที�งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO    

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกัโรงแรม  

พกัที�จางเจยีเจี�ย TIANZI HOTEL www.tianzihotel.com/ หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สอง ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจยีเจี�ย – สะพานแก้วยาวที�สุดในโลก – เดนิทางชมววิในแกรนด์แคนย่อน – 

ร้านยาจนีแผนโบราณ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร นาํท่านชม ร้านผ้าไหม ของจีน ชมวธีิการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั�งใช้

เครื�องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซื�อเป็นทั�ง

ของฝากและใชเ้อง   นาํท่านเที�ยวชม จางเจยีเจี�ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที�ยาวที�สุดในโลก สถานที�ท่องเที�ยวแห่ง

ใหม่ในจางเจียเจี�ย  เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดดว้ยความยาวถึง ��� เมตร กวา้ง � เมตร สูงถึง ��� เมตร กระจกมีความ

หนา �� มิลลิเมตร รับนํ�าหนกัคนพร้อมกนัได ้��� คนไดส้บายๆ  วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ที�สวยงามเกิน

กวา่คาํบรรยายใดๆ  ใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจ  

หมายเหตุ...เนื�องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที�ท่องเที�ยวใหม่ และต้องตรวจสอบความปลอดภยัอย่างสูงจากรัฐบาลจนี หากสะพานไม่เปิด

ให้นักท่องเที�ยวเข้าชม ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนสถานที�เที�ยวอื�นทดแทน แล้วแต่ความเหมาะสม  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจนีพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณ

สมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย  จากนั�นนาํท่านชม ศูนย์

สุขภาพแอนไอออน ใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พื�อสุขภาพเป็นของฝาก   
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกัโรงแรม  

พกัที�จางเจยีเจี�ย TIANZI HOTEL www.tianzihotel.com/ หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สาม  ร้านหยก – พพิธิภณัฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านชา – ฉางซา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  หลงัอาหารนาํท่านสู่ ร้านหยก ที�มีผีซิ�ว สัตวน์าํโชคที�ชาวจีนเชื�อวา่หากใครมีไวใ้นครอบครอง

แลว้จะรํ� ารวย และมีแต่โชคลาภ จากนั�นนาํท่านไปเที�ยวชม จวนิเซิงฮวาเยี�ยน พิพิธภณัฑที์�จดัแสดงภาพวาดของหลี�จวินเซิง ซึ� ง

เป็นผูที้�ริเริ�ม ศิลปะแบบใหม่ ที�เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย  ที�ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เมด็ทราย กิ�งไม ้หิน  ฯลฯ 

มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที�รังสรรคขึ์�นมาลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นที�เลื�องลือไป

ทั�วโลก   

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านแวะเยี�ยมชม ศูนย์วฒันธรรมชา ใหท่้านชิมชาดาํ สุดยอดใบชา

ของมณฑลหูหนานที�มีสรรพคุณเรื�องสุขภาพ ใหท่้านเลือกซื�อเป็นของฝาก   จากนั�น นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉางซา ดว้ย

เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเขา้ที�พกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

       ที�พกั HUAFENG HUATIAN HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วนัที�สี�   ฉางซา - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

��.�� น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ โดยเที�ยวบิน FD ���    

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ *** ทวัร์ราคาพเิศษไม่มรีาคาเดก็ *** 



รายการนี�จะเข้าร้านสนับสุนนของจนี เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ีถงึ 1 ชั�วโมง  

หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,��� บาทต่อร้านต่อท่าน** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ �� ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 

หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที�บริษทัก่อนทาํการซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศที�กล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

- ค่าตั�วเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั�นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       

- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ�าหนักกระเป๋า ท่านละ �� กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี�นํ�าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ�าหนักที�เกนิเอง *** 

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �%  ( ค่าทวัร์แลนดแ์ละค่าบริการ ไม่รวมตั�วเครื�องบิน ) 

-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ     

-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ � หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ �,��� บาท  

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น, คนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดนิทาง ท่านละ �,��� บาท  
 

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

- การจอง ชําระค่าทวัร์ยอดเตม็ ภายใน � วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  

- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย �� วนั  
 

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป @ @ 

1. สาํเนาพาสปอร์ต  

2. สาํเนาบตัรประชาชน  

กาํหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ / เดก็อายุตํ�ากว่า �� ปี พกัเดี�ยว 

วนัที�  ��-�� พ.ย. // ��-��, ��-�� ธ.ค. �� �,���.- 3,���.- 

ปิยะ วนัที� ��-�� ต.ค. �� ��,���.- �,���.- 



- ตวัอยา่งสาํเนาพาสปอร์ต  

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี � นิ�ว � ใบ 

- สาํเนาบตัรประชาชน 

- ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท 

 

เงื�อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบินการันตีการจ่ายเงนิล่วงหน้าเต็ม ���% ซึ�งเมื�อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิ

จะไม่มีการคนืค่ามัดจําใดๆ ทั�งสิ�น และในกรณทีี�ออกตั�วเครื�องบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลื�อนการเดนิทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา

เรื�องขอคนืค่าตั�วหรือขอคนืค่าทวัร์ทั�งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั�วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว / ตั�ว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการบินกาํหนด และ

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื�อตั�วเพิ�ม เกินจากจาํนวนตั�วที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตั�วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตั�วเตม็ใบ  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 



-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�

อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ

ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�น ทั�งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  

-บริษทัขอสงวนสิทธิ�  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง �� ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการเดินทาง กรณี

กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินที�

จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั�นๆ    

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื�นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 

-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ�  ไม่อาจ

เรียกค่าบริการ 

-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยวบาง

รายการ 

บริษทัฯมปีระกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,���,��� บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

 

 

 


