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NT455
ทวัรจ์นี เสนิหนงเจยี เมอืงเลา่ปี (เกงจวิ) ฉางซา 6 วัน 5 คนื (WE)
ทัวรจ์นี , 6 วัน 5 คนื ,

YINCHENG HUATIAN HOTEL  , CHANGDE VIENNA HOTEL  , DONGSHAN SANXIA HOTEL  , SHENNONG
SHANZHUANG HOTEL

อุทยานเทยีนเยยีน | ผา่นชมทรีาบสแีดง “หงผงิฮวัหลาง” | สะพานสายรุง้ | อุทยานจุดสงูสดุของเสนิหนง(เสนิหนงตงิ) 
หบุเขาเสนิหนงกู่ | สนัเขาลงิทอง | เสยีวหลงถงั | อุทยานสะพานสวรรค(์เทยีนเซงิเฉยีว) | อุทยานเสนิหนงถนั 

ตน้ไมพ้นัปี | เมอืงเกงจวิ(จงิโจว) | สวนกวนอูอหียวน-กําแพงเมอืงเกงจวิ(จงิโจว)ชมภายนอก 

ลมิรสอาหารพเิศษ...เกยีว, เป็ดยา่ง, สกุหีมปู่า, สามก๊ก

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฉางซา - อหียาง

13.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู3บรเิวณ ISLAND-E สายการบนิTHAI SMILE (WE)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

16.05 น.



เหริฟ้าสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิ THAI SMILE เทยีวบนิท ีWE616 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) (หมายเหต ุ:
สําหรบักรุป๊ทเีดนิทางตงัแตว่นัท ี28ต.ค. 61เป็นตน้ไปเทยีวบนิ WE616 เปลยีนเป็นเวลา14.30-18.45 น.)

20.20 น.
เดนิทางถงึ “ฉางซา” ตังอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าํเซยีง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ ตะวันออกตดิภเูขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิภเูขาอูหลงิ
ทศิใตต้ดิภเูขาเฮงิชาน มพีนืทปีระมาณ 12,500 ตร.กม.แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอหียาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)

ทพีกั
YINCHENG HUATIAN HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี2
อหียาง - วดัไป๋หลู ่- กําแพงเมอืงโบราณอหียาง - อชีาง - ชอ้ปปิงยา่นการคา้ของเมอืงอชีาง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัไป๋หลู ่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในเมอืงอหียางสรา้งในสมัยราชวงศถั์งมปีระวัตกิวา่1,200ปีภายในแบง่เป็นวหิารตา่งๆ
วหิารพระสงักัจจายนภ์ายในประดษิฐานองคพ์ระสงักัจจายนแ์ละซอืตา้เทยีนหวังวหิารเจา้แม่กวนอมิภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิและเป็นหอ้งปฎบัิตธิรรมวหิารหลักภายในประดษิฐานพระอรหันต์
18 องคว์หิารเย่าสอืและหอคัมภรี ์

จากนันนําทา่นชม กําแพงเมอืงโบราณอหียาง
สรา้งขนึในสมัยสามก๊กกําแพงสว่นใหญ่สรา้งดว้ยดนิภายหลังในสมัยราชวงศช์งิไดใ้ชอ้ฐิสเีขยีวกอ่สรา้งเพมิเตมิเขา้ไปในสมัยโบราณทนีีเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญในการรบอสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นทรีะลกึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทาวสู ่เมอืงอชีาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)หรือเรียกย่อๆวา่ เมอืงอตัีงอยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหเูป่ย
และอยู่ปากชอ่งแคบซหีลงิเสยีของแม่น ้าํแยงซเีกยีงทางทศิตะวันออก มพีนืทปีระมาณ 21,600 ตร.กม
ประชากรสว่นใหญ่จะเป็นชนเผา่กลุม่นอ้ยทมีาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กวา่เผา่ อาทเิชน่ เผา่หยุ ถู่เจยี แมนจ ูและชาวฮัน ฯลฯ เป็นตน้

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงยา่นการคา้ของเมอืงอชีาง เป็นศนูยร์วมของสนิคา้นานาชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารลมิรสอาหารพเิศษ...เป็ดยา่ง

ทพีกั
DONGSHAN SANXIA HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี3
อชีาง - เสนิหนงเจยี - ผา่นถนนบนสายน้าํทสีวยทสีดุ - อทุยานสะพานสวรรค(์เทยีนเซงิเฉยีว) - อทุยานเสนิหนงถนั - ตน้ไมพ้นัปี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เสนิหนงเจยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง)ระหวา่งทางรถจะวงิ ผา่น ถนนบนสายน้าํทสีวยทสีดุ
เพอืหลกีเลยีงการตัดไมทํ้าลายป่าบนภเูขา การคุม้ครองสงิแวดลอ้มทางนเิวศวทิยา ถนนสายนีจงึถูกสรา้งขนึในหบุเขาลกึ
ความยาวรวมกวา่สบิกโิลเมตร 

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เสนิหนงเจยี ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหเูป่ย เป็นสถานทแีหง่ใหม่ททีางคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก ้
(UNESCO) สมัยสามัญครังท ี40 ไดม้มีตใิห ้“เสนิหนงเจยี”
เขตอนุรักษ์พันธุไ์มแ้ละสตัวป่์าแหง่ชาตนีิไดเ้ขา้เป็นอกีหนงึแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2016 เสนิหนงเจยี
ยังไดช้อืวา่เป็นอาณาเขตแหง่เทพกสกิร(??)ซงึชาวจนีเชอืกันวา่เป็นบรูพกษัตรยิย์ุคกอ่นประวัตศิาสตรจ์นี
ทนีีมคีวามสงูเหนือระดับน ้าํทะเลเฉลยีแลว้กวา่1,700 เมตร มยีอดเสนิหนงตงิทสีงูสดุ มคีวามสงูจากน ้าํทะเล 3,105.4 เมตร



ทแีหง่นีมรีะบบนเิวศนท์างธรรมชาตดัิงเดมิทสีมบรูณ์ ป่าไมห้นาแน่นตังแตโ่บราณ มปีระวัตโิบราณกวา่ 3,000 กวา่ปี
กอ่นจดบันทกึไวว้า่มคีนป่าอาศัยอยู่ จงึเป็นปรศินาทไีม่มคํีาตอบ 1ใน 4 ของโลก ยังมสีตัวป่์านานาชนดิ ทมีชีอืเสยีงทสีดุก็คอืลงิขนทอง
และหมแีพนดา้ และสถานทแีหง่นียังเป็นแหลง่ “โอโซน” (อากาศทบีรสิทุ)ิ ตามธรรมชาตทิหีายากในโลก ณ ปัจจบัุนนี
การสดูหายใจดว้ยอากาศบรสิทุธมิสีว่นชว่ยตอ่สขุภาพและความเป็นอยู่ทดีขีองคณุ ทําใหส้มองมคีวามสามารถในการคดิอ่านมากขนึ
และมอีารมณ์ดยีงิขนึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานสะพานสวรรค ์(เทยีนเซงิเฉยีว) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาทสีงูจากระดับน ้าํทะเล 1,800 เมตร มพีนืท ี20
ตารางกโิลเมตร ทนีีมดีอกกลว้ยไมเ้ต็มทัวหบุเขา จงึไดช้อืวา่หบุเขากลว้ยไม ้เดนิไปตามทางเดนิรมิหนา้ผา
เห็นสะพานสวรรคส์รา้งจากธรรมชาตอิยู่กลางหบุเขา น ้าํตกทตีกจากยอดสงูเหมอืนเป็นภาพวาด เสยีงน ้าํตกและเสยีงนกรอ้งเหมอืนเป็นเพลง
ทําใหเ้พลดิเพลนิและผอ่นคลาย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเสนิหนงถนั สรา้งขนึเพอืระลกึถงึ
เหยียนต(ี??)เทพกสกิร(???)เสนิหนงถังมคีวามหมายตอ่ทกุคนทมีเีชอืสายทเีป็นคนจนี เหยียนต ีเป็นผูซ้งึทําใหค้นจนีไดตั้งรกรากในพนืทแีหง่นี
ซงึทา่นเนน้เรืองความอุดมสมบรูณ์ สอนใหค้นรูจั้กเพาะปลกู รูจั้กการอยู่ร่วมกัน ไม่ตอ้งเป็นชนเผา่เร่รอน จัตรัุสแทน่ทบีชูาสงา่งดงาม
สงิกอ่สรา้งหลักคอืองคเ์ทพกสกิร สงู21เมตร กวา้ง35เมตร พระเศยีรเป็นวัว ลําตัวอยู่ในแผน่ดนิ ขา้งแทน่ทบีชูามหีนิหา้สเีป็นองคป์ระกอบ หมายถงึ
ทอง ไม ้น ้าํ ไฟ และ ดนิ 5ธาต ุสําหรับคนจนีถา้ไดม้าทเีสนิหนงเจยีจะตอ้งมาท ีเสนิหนงถัง เพอืมากราบไหวส้กัการะบรรพบรุุษ 

นําทา่นชม ตน้ไมพ้นัปี ทมีอีายุมากกวา่ 1,200 ปี สงู 48 เมตร มเีสน้ผา่สงูกลาง 2.8 เมตร ตอ้งมมีากกวา่6คนจับมอืกันถงึจะกอดรอบตน้ไมไ้ด ้
และมตีน้ไมท้เีคยโดนฟ้าผา่มรีูปองคเ์ทพกสกิรอยู่ตรงกลางตน้ไม ้ผูค้นทมีาเยือนตา่งกราบไหวส้กัการะเพอืความเป็นสริมิงคล

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารลมิรสอาหารพเิศษ...สกุหีมูป่า

ทพีกั
SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี4
เสนิหนงเจยี - อทุยานเทยีนเยยีน - ผา่นชมทรีาบสแีดง“หงผงิฮวัหลาง” - สะพานสายรุง้ - อทุยานจดุสงูสดุของเสนิหนง(เสนิหนงตงิ) -
หบุเขาเสนิหนงกู ่- สนัเขาลงิทอง - เสยีวหลงถงั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเทยีนเยยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเสนิหนงเจยี มพีนืทปีระมาณ
926.24 ตารางกโิลเมตร ซงึยังคงเป็นววิป่าไมด้งดบิ เนน้การทอ่งเทยีวแบบเชงินเิวศ รวมถงึตน้ไมแ้ปลก ดอกไมแ้ปลก ถ ้าํแปลก ยอดเขาแปลก
วัฒนธรรมชนเผา่แปลก ไวเ้ป็นหนงึเดยีว ใหท้า่นทมีาเทยีวทนีีไดรั้บสงิใหม่ๆทไีม่เคยพบเห็นมากอ่น เหมาะกับทา่นทชีอบเทยีวแบบผจญภัย

นําทา่นผา่นชมทรีาบสแีดง “หงผงิฮวัหลาง” ตังอยู่ทเีทยีนเหมนิยาหนานลูร่ะยะทางยาว 15 กโิลเมตร ม ี3 น ้าํตก 4 สะพาน 5 ทะเลสาบ6 ถ ้าํ และ
36 ยอดเขา รวมกันเรียกเป็น ทรีาบแดง ตามตํานานบอกกลา่วไวว้า่สถานทแีหง่นีก็คอืบรเิวณทเีหยียนต ีอยู่อาศัยนันเอง 

นําทา่นชม สะพานสายรุง้ สะพานเหล็กทสีรา้งเชอืมระหวา่งชอ่งวา่งสองยอดเขา(เอยีนจอืยา)
เมอืยืนอยู่บนสะพานทา่นจะไดเ้ห็นววิสวยงามระหวา่งสองภเูขา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานจดุสงูสดุของเสนิหนง (เสนิหนงตงิ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมงตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องเสนิหนงเจยี
มพีนืท ี883.6 ตารางกโิลเมตร ยอดเสนิหนงตงิเป็นยอดสงูสดุของเสนิหนงเจยี มคีวามสงูจากน ้าํทะเล 3,105.4 เมตร
เป็นจดุทสีามารถมองเห็นทกุยอดทัวหบุเขา ไดช้อืวา่เป็นยอดเขาสงูสดุของเขตหัวจง (ภาคกลางของประเทศจนี) เป็นชอืเรียกของ 4
มณฑลรอบๆแม่น ้าํแยงซเีกยีง ไดแ้ก ่มณฑล เหอหนาน หเูป่ย หหูนาน และ เจยีงซี
ทนีีไดรั้กษาระบบนเิวศทางธรรมชาตขิองป่าไมเ้ขตรอ้นอย่างสมบรูณ์ไดช้อืวา่เป็น “ขมุทรัพยส์เีขยีว”“คลังพันธุก์รรมของพชื”“สวนสตัวธ์รรมชาต”ิ
“สถานทลีภัียของสตัวใ์กลส้ญูพันธุ”์ ฯลฯ เป็นอุทยานสําคัญทหีา้มพลาดเมอืมาเทยีวเสนิหนงเจยี 



จากนันนําทา่นชม สนัเขาลงิทอง
ใหท้า่นไดส้ดูโอโซนบรสิทุธใิหเ้ต็มปอดทสีนัเขาลงิทองทนีีเป็นป่าดงดบิทอีุดมสมบรูณ์เต็มไปดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิเป็นทอียู่อาศัยของลงิขนทองเลยเป็นทมีาของชอืสนัเขาลงิทองยังมนี ้าํตกลงิทองทสีวยงามเหมอืนสรอ้ยเงนิทแีขวนไวไ้ดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นววิทสีวยทสีดุของมณฑลหเูป่ยเป็นแหลง่โอโซนตามธรรมชาตทิหีายากในโลก
ณ ปัจจบัุนนี 

จากนันนําทา่นชม เสยีวหลงถงั
ใหท้า่นชมความน่ารักของลงิขนทองซงึเป็นสตัวส์งวนทหีาดไูดย้ากมคีา่เทา่กับหมแีพนดา้พวกมันอาศัยอยู่สงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,300-
3,000 เมตร มขีนสทีองสงา่งามตาโตจมูกโดง่ซงึหนา้ของหงอคงในหนังเรืองไซอวิก็ใชห้นา้ของลงินีเป็นแบบอย่าง หมายเหต ุ:
รายการทอ่งเทยีวนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทยีว
โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคญั โดยทไีมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ
แตห่าโปรแกรมอนืมาทดแทนให ้ทงันขีนึอยูก่บัความเหมาะสม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี5
เสนิหนงเจยี - เมอืงเกงจวิ(จงิโจว) - สวนกวนออูหียวน - กําแพงเมอืงเกงจวิ(จงิโจว) ชมภายนอก - ฉางเตอ๋ -
ถนนโบราณตา้เสยีวเหอเจยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกงจวิ(จงิโจว) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30
ชวัโมงอยู่ในมณฑลหเูป่ยใกลก้ับเขอืนสามผาเป็นเมอืงทใีหญ่และมคีวามสําคัญเป็นอันดับสองของมณฑลหเูป่ยรองจากอู่ฮันเป็นเมอืงทมีปีระวัตกิวา่
2,700ปี เรมิจากสมัยฉู่กัว มสีถานทสํีาคัญและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ทเีกยีวกับสามก๊กมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลมิรสอาหารพเิศษ...สามกก๊

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนกวนออูหียวน อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องกําแพงเมอืงเกงจวิ ใชเ้งนิลงทนุในการกอ่สรา้งถงึ 1,500 ลา้นหยวน
ใชค้วามจงรักภักดเีป็นหัวขอ้ ใชว้ธิตีา่งๆบอกเลา่ชวีประวัตขิองทา่นกวนอู ภายในสวนม ีรูปปันเทพเจา้กวนอูทใีหญ่ทสีดุในโลก
กอ่สรา้งโดยใชแ้ผน่ทองสมัฤทธกิวา่ 4,000 ชนิ มคีวามสงู 58 เมตร หมายถงึทา่นมอีายุ 58 ปี น ้าํหนักมากกวา่ 1,200 ตัน มอืถอืงา้วยาว 70 เมตร 

จากนันนําทา่นชม กําแพงเมอืงเกงจวิ(จวิโจว) ชมภายนอกมคีวามกวา้ง 3.75 เมตร มเีนือท ี4.5 ตารางกโิลเมตร ยาว 10.5 กโิลเมตร สงู 8.83
เมตร ม ี6 ประตทูกุประตจูะมป้ีอมหรือซุม้อยู่ดา้นบน กําแพงเดมิสรา้งขนึยุคชนุชวิจา้นกวอ๋
ทเีห็นตอนนีสว่นมากเป็นการตอ่เตมิในปลายสมัยราชวงศห์มงิตน้ราชวงศช์งิ ซงึไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างดใีหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทรีะลกึ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ฉางเตอ๋ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)
ซงึตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนานเป็นแหลง่ถลงุเหมอืงแร่ทสํีาคัญและมผีลติผลทางการเกษตรทมีชีอืของประเทศจนี 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณตา้เสยีวเหอเจยี
เป็นถนนทกีอ่สรา้งแบบสมัยโบราณสรา้งตามวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมอืงฉางเตอ๋เป็นแหลง่รวมอาหารพนืเมอืงเชน่เตา้หูเ้หม็นเสน้หมฉีางเตอ๋
ฯลฯ อสิระใหท้า่นเลอืกชมและเลอืกซอืตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
CHANGDE VIENNA HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี6
ฉางเตอ๋ - ฉางซา - พพิธิภณัฑเ์จยีนตู ๋- ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- ฉางซา - กรุงเทพฯ



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางซา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นชมววิธรรมชาตอัินสวยงาม 

จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์จยีนตู ๋เป็นพพิธิภัณฑตํ์าราไมไ้ผแ่หง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศจนี ซงึมตํีาราประมาณ 140,000 เลม่
ถูกขดุคน้พบเมอืปี 1996 พพิธิภัณฑแ์หง่นีจงึไดรั้บความนยิมอย่างมากจากนักศกึษา นักวชิาการ
สําหรับเป็นทศีกึษาคน้ควา้ประวัตศิาสตรวั์ฒนธรรมจนียุคโบราณอกีดว้ย (ปิดทกุวันอังคาร)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงเพอืเลอืกซอืสนิคา้หลากหลายสําหรับเป็นของฝากและทรีะลกึแกค่นทรัีกทางบา้น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารลมิรสอาหารพเิศษ...เกยีว

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพอืเดนิทางกลับประเทศไทย

21.20 น.
เหริฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทยีวบนิ WE617 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) (หมายเหต ุ:
สําหรบักรุป๊ทเีดนิทางตงัแตว่นัท ี28ต.ค. 61เป็นตน้ไปเทยีวบนิ WE617 เปลยีนเป็นเวลา 19.40-22.35น.)

23.55 น.
ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี24 กันยายน 2561 เวลา 17:16 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทรีะบุไวใ้นรายการเท่านัน

• คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
กอ่นการเดนิทาง**ราคาทัวรน์เีช็คภาษีน ้าํมนัณวันท  ี1 ก.ย. 61

• คา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ทอ่งเทยีว ราคา 800 บาทสําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย (สง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งถา่ยใหเ้ห็นทงั 2 หนา้ ตามรปู)

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น้าํหนกัสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่านน ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรมธรรมท์ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

• หมายเหต*ุ* ในกรณลีูกคา้ทา่นใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางเพอืใหค้ลอบคลุมในเรอืงของสุขภาพ
ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทขีองบรษิทั ฯ ***ทงันอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง
• กรณทีเีสยีชวีติหรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack)
และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

• คา่บรกิารดงักลา่ว (ขอ้ 1-7) เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทเีป็นชาวไทยเท่านัน!!!ต

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางทุกประเภท

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ เช่น คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ฯลฯ

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์รวม 180 หยวนตอ่คน(เด็กชําระทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่

• กรณกีรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ขอเก็บคา่ทปิเพมิ 50 หยวน / ทา่น / ทรปิ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิVAT 7 % และหกัภาษี ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

• คา่วซีา่จนีสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
• ในการจองครงัแรก ชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทังหมด (ภายใน 3 วัน หลงัจากทําการจอง) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย

• ยกเวน้วนัเดนิทาง 28ธนัวาคม-2 มกราคม 2562ชําระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท หรอืทงัหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทําการจอง)

• สง่หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ, พรอ้มรปูถา่ย จํานวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวซีา่จนีในหวัขอ้ดา้นลา่ง) และเอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์
ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย กอ่นเดนิทาง 15 วัน **กรณยีนืดว่น 2 วันทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,050 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• ชําระสว่นทเีหลอื กอ่นเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)



การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆ
ทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะทัวรค์รบ 10 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• รายการท่องเทยีว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวัน เพอืใหโ้ปรแกรมการท่องเทยีวเป็นไปอยา่งราบรนื และเหมาะสม
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิอตัราคา่บ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน!!

ขอ้หา้ม : หา้มแมค็รปู , หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยมิ, หา้มใสเ่สอืสอีอ่น และสขีาว (หา้มใสเ่สอืคอกวา้ง แขนกดุ ซทีร ูลกูไม ้สายเดยีว ชุดราชการ
ชุดยนูฟิอรม์ชุดทํางาน ชุดนักเรยีน นักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดีาํ หรอืกรอบแวน่สดีาํ, หา้มสวมใสเ่ครอืงประดบัทุกชนดิ เช่น ตา่งห ูสรอ้ย กปิตดิผม คาดผม



เขม็กลดั เป็นตน้ รปูตอ้งเห็นควิ และใบหทูัง 2 ขา้งชัดเจน หา้มผมปิดหนา้ รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร์
หรอืรปูพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่
กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง
• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

เดนิทางพรอ้มพ่อแม ่/ เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม ่
1. สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่3. สาํเนาบัตรประชาชน
และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
เดนิทางพรอ้มญาต ิ1. สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่3.
สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่
ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน
• ผูเ้ดนิทางทชีอืเป็นชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

1. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน 2. หนังสอืชแีจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน 3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ
100,000 บาท 3. สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 4. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัยนืวซีา่ทศีนูยย์นืวซีา่จนีในวันยนืวซีา่
• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

1. ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทย ตวัจรงิเท่านัน!! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืน หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 2. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์3.
สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท 4. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้•หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,060 บาท
•หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 
ประเทศทไีมส่ามารถขอวซีา่จนีแบบดว่นได ้ตา่งชาตฝิรงัเศส และประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี
สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี
• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี
และตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry กอ่นทําการยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง นอ้ย 10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจ ศนูยย์นืวซีา่จนีอาจเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต
และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

** กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั **
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