
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเตอ๋ 

11.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบิน สุวรรณภูมิชั้น 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์ D สายการบิน THAI 

SMILE พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอนรบั และดาํเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

14.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี WE616 



 

 

 

(สายการบินไทยสมายลจ์ะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  

ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

 วนัเช็คอินตรงกบัวนั จนัทร ์พทุธ ศุกร ์และ อาทิตย ์ เท่ียวบิน WE 616 (14.30 – 18.45) 

 วนัเช็คอินตรงกบัวนั องัคาร พฤหสับดี และเสาร ์  เท่ียวบิน WE 616 (15.30 – 19.45)  

 หลงัจากวนัท่ี 24 มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป ทุกวนั เท่ียวบิน WE 616 (16.05 – 20.20)  

18.45 น. เดินทางถึง  สนามบิน ฉางซา  เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น้ําเซี ยง มีพ้ืนท่ีประมาณ 

12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปก ครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อาํเภอ ทั้งยงัเป็นเมือง

หลกัของมณฑลหหูนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนั ยงัเป็น

ศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ อีกดว้ย หลงัจาก ผ่านขั้นตอน การตรวจคนเขา้เมือง และรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่านเดินสู่ เมืองฉางเตอ๋  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – ล่องเรอืตามลาํนํ้าถวัเจยีง – สะพานสายรุง้ - บา้นเกิดเสิน่ฉงเหวิน  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเฟ่ิงหวง เป็นเมืองท่ีขึ้ นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน  ตั้งอยูริ่มแม่น้ําถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือน

ด่าน ชอ่งแคบภเูขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว  เมืองโบราณเฟ่ิงหวง หรือ 

เมืองหงส ์เป็นเมืองโบราณท่ีสรา้งในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อขึ้ นดว้ยหิน จุดเด่นคือกาํแพง

โบราณ ซ่ึงสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น

วฒันธรรมอนัลํ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแหง่ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ล่องเรอืตามลาํนํ้าถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝัง่แม่น้ําถัว่เจียง ถือวา่

เป็นไฮไลทใ์นการเท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝัง่แม่น้ํา สะพาน

โบราณเจดียว์ัน่หมิงหอตัว๋ชุย่ฯลฯซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีมีลักษณะการก่อสรา้งแบบจีนโบราณ

สรา้งในสมยัราชวงศห์มิงและชิงระหวา่งทางจะมีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของท่ีน่ีเรียกวา่ชน

เผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลาํคอยรอ้งเพลงตอ้นรบันักท่องเท่ียวและไกดก็์จะเชิญ 

 

ชวนใหนั้กท่องเท่ียวรอ้งเพลงตอบกลบัไป ซ่ึงไม่วา่เราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมาเคา้ก็จะ

รอ้งเพลงตอบกลบัมาเพิ่มสีสนัระหวา่งการล่องเรือใหส้นุกสนาน (หากไม่สามารถล่องเรือได ้จะ

เปล่ียนโปรแกรมเป็น นําท่านชมบา้นตระกลูหยาง และชมพิพิธภณัฑเ์มืองโบราณเฟ่ิงหวงแทน) 

จากน้ันนําท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลอง

ในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานน้ันท่าน



 

 

 

จะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพ้ืนสงูเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ี

นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

นําท่านสู่ บา้นเกิดของเสิน่ฉงเหวิน อดีตนักประพนัธ ์นักประวติัศาสตร ์และนักศึกษาคน้ควา้

โบราณคดีอนัลือช่ือ เป็นบา้นท่ีปลกูลอ้มรอบลานบา้น ทั้งส่ีดา้นก่อดว้ยอิฐทนไฟ ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณป์ระจาํทอ้งถ่ินในภาคตะวนัตกของมณฑลหหูนาน ท่ีไดต้กทอดมาจากปู่ ของเส่ินฉงเห

วิน อดีตผูบ้งัคบัการทหารประจาํมณฑลกุย้โจว ในสมยัราชวงศช์ิง ต่อมาจึงสรา้งเป็นบา้นเกิด

หลงัดงักล่าว ซ่ึงท่านเส่ินฉงเหวินไดจ้ดบนัทึกประวติัใหผู้ค้นไดรู้จ้กัท่ีมาท่ีไปของเมืองฟิงหวง 

จากน้ันนําท่าน ล่องแม่น้ําถวัเจียง ชมความงามของบา้นเรือนสองฝากฝัง่ริมน้ํา ชมสะพาน

โบราณ สมัผสับรรยากาศอนัคลาสสิค จากน้ันทาํทุกท่านเดินเท่ียวชมแสงสียามคํา่คืนของ  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ FENGTING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม จางเจยีเจี้ ย - พิพิธภณัฑภ์าพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถํ้าประตสูวรรค์(รวมกระเชา้

และรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจยีเจี้ ย  ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตเูชื่อมภาคกลางกบัภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจีย

เจี้ ย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสุดของจีนซ่ึงลื อช่ือดว้ยทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีมี

เอกลกัษณข์องตนเอง แหล่งท่องเท่ียวสาํคญัในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึง

นับเป็นออกชิเจนบารธ์รรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ี

แลว้ ณ ท่ีแหง่น้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่ า เชน่ ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมียว สภาพภมิูศาสตรท่ี์มีเอกลกัษณท์าํใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็น

อยา่งดี ความหลากหลายทางภมิูประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแหง่ของจางเจียเจี้ ยไดนํ้ามาซ่ึง 

ความอุดม สมบรูณด์ว้ยพนัธุพื์ช และสตัวน์านาชนิด ส ภาพภมิูอากาศชุม่ชื้ น  แค่ในบริเวณสวน

ป่าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน้ํามากถึง 800 แหง่ น้ําตก น้ําพุ ธารน้ํา สระน้ํา และทะเลสาบจาํนวน

มาก มีภมิูทศัน์ท่ีแตกต่างกนัไป มีธารน้ําจินเปียนซี โดยมีความยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 



 

 

 

นําท่านชม  พิพิธภณัฑภ์าพวาดทราย  หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ ยน  สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ  

หล่ีจวินเซิง  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัวา่  จิตรกรรม  ภาพเม็ดทราย  ท่ีใชว้สัดุ

ธรรมชาติ  เชน่  กรวดสี  เม็ดทราย  ก่ิงไม้  หิน ฯลฯ  มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์  จิตรกรรมท่ี

รงัสรรคข์ึ้ นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ด   

จากน้ันนําท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน  กระเชา้แหง่น้ีจดัวา่เป็นกระเชา้ท่ีมีความยาว

ท่ีสุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แหง่น้ี จดัไดว้า่ เป็นกระเชา้ท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด แหง่หน่ึง 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา  

จากน้ันนําท่านทา้ทายความสงูสุดหวาดเสียวกบั  ทางเดินกระจก  ซ่ึงมีระยะทางอยู่ ท่ี 60 เมตร 

ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั  ความกวา้งของทางเดินกระจก วดัจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ  3 

ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน

เขาเทียนเหมินซาน  โดยทางอุทยานมีกฏใหนั้กท่องเท่ียวตอ้งสวม รองเทา้กนัล่ืน  ซ่ึงมีคุณสมบติั

ชว่ยเช็ดฝุ่นบนพ้ืนผิวกระจกไปดว้ยในเวลาเดียวกนั 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางผ่านเสน้ทางท่ี 99 โคง้สู่ถํ้าเทียนเหมินตง้  หรือเรียกวา่ ถํ้าประตสูวรรค์ 

ประวติัของโพรงถํ้าแหง่น้ีเร่ิมบนัทึกไวว้า่  ราวปี  ค.ศ. 263 จู่ๆ หนา้ผาของ  ภเูขาซ่งเหลียง

(Songliang Shan) ท่ีสงูนับพนัเมตรเกิดถล่มลงมา  ก่อใหเ้กิดโพรงถํ้าขนาดมหึมาคลา้ยชอ่ง

ประตยูกัษ์  ดว้ยเหตุน้ีทาํใหภ้เูขาลกูน้ีถูกเรียกเป็น  เทียนเหมิน  หรือ ประตสูวรรค์  นับตั้งแต่น้ัน

มา ประตน้ีูมีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถํ้า

ประตสูวรรคท่์านจะไดข้ึ้ นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ภเูขาประตสูวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจาก

เขาดว้ยรถอุทยาน (หมายเหต ุ: อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเลื่อน  + 

ลงกระเชา้  เพื่อความสะดวกแก่ลกูคา้ที่จะไม่ตอ้งรอคิวนาน  หรอืหากบนัไดเลื่อนประกาศ

ปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทางบรษิทัจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อยา่งใดอยา่งหน่ึง  //และในสว่นการนัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถํ้าประตสูวรรค์  หากรถ

ของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถํ้าประตสูวรรคไ์ด้  ทางบรษิทัฯ  จะไม่คืนเงิน  และไม่จดั



 

 

 

โปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของ

นกัท่องเที่ยว ขอสงวนสทิธ์ิยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสาํคญั  โดยที่ไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้) 

จากน้ันนําท่านแวะ  รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี  ชมการสาธิตการนวดเทา้  และแชเ่ทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจีนโบราณ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด  ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียน

ของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ลาํธารแสม้า้ทอง - รา้นหยก - นัง่กระเชา้ข้ึนเขาเทียนจือ่ซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง 

                  - สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง – เขาอวตาร – ลิฟทแ์กว้ไป๋หลง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม ลาํธารแสม้า้ทอง  หรือ จินเปียนซี  เป็นลาํธาร

ท่ีไหลวนไปตามชอ่งเขาและชะง่อนผาสงูชนัเขา้ไปกลาง

ภเูขาวงกตระยะทางประมาณ  7.5 กิโลเมตร  ตั้งอยู่

ทางดา้นตะวนัออกของอุทยานแหง่ชาติจ างเจียเจี้ ย  โดยลาํ

ธารแหง่น้ีจะไปบรรจบรวมกบัแม่น้ําหลีของมณฑลหหูนาน  

เม่ือเขา้สู่เขตของลาํธารท่านสามารถสมัผสัไดถึ้งความเยน็สบายและร่มร่ืนของตน้ไมแ้ละลาํธาร  

สองขา้งทางมีเทือกเขาท่ีสวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวต่างๆนานา เชน่ ผาแสม้า้ทอง 

อรหนัตเ์มาเหลา้  ผาเขาชว่ย มารดา  น้ําลอดส่ีทวาร  และหนา้ผาต่างๆ  เหมือนวิวของลาํธารมี

มนตส์ะกดใหท่้านหลงเขา้ไปอยูใ่นเทพนิยายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากน้ันนําท่านสู่ รา้นหยก เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซ่ึง

มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ  โดยเฉพาะความเชื่อเก่ี ยวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจาํพวก  "แหวน"และ"

กาํไล" ใส่กาํไลหยก  ก็จะชว่ยเสริมใหเ้ป็นคนมีอาํนาจ  ชว่ยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้  และความ

เจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยงัชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ้ นไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการชว่ยเสริม

พลงัใหร้่างกายแข็งแรง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 



 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ เขาเทียนจือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ์" ซ่ึงการนัง่กระเชา้ข้ึน

สู่ยอดเขาน้ันใชร้ะยะเวลาประมาณ  8 นาที  ซ่ึงกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนัง่ได้   8 ท่าน  โดย

ระหวา่งท่ีนัง่กระเชา้น้ันท่านส ามารถชมทิวทศัน์ท่ี อยู่เบ้ืองล่าง ท่าน จะไดพ้บกบัแท่งภเูขาหิน

รปูทรงประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด   เม่ือกระเชา้ข้ึนถึงยอดเขาแลว้

ท่านจะไดช้มความงามของทิวทศัน์ท่ีสุดแสนประทบัใจ  ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขา สงูชนั 

ลาํหว้ยลึก และป่าหินหินยกัษ์ในรปูลกัษณะต่างๆ มากมาย เขาเทียนจื่อซานแหง่น้ียงัเป็นท่ีถ่าย

ทาํภาพยนตรช์ื่อดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ชื่อดงัท่ีคนไทยเรารูจ้กักนัก็

คือ คือ ภาพยนตรเ์ร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เองนําท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง  ซ่ึงเป็นจุดหน่ึง

ท่ีผูม้าเยอืนภเูขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรปูบริเวณน้ี  นอกจากจะมีรปูป้ันของจอมพลเฮ่อหลง  ซ่ึง

เป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจีน  ท่ีรบชนะกองทพัญ่ีปุ่นผูรุ้กราน  และ

กองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรปูการปกครองในประเทศจีน  ตั้งเป็นอนุสรณภ์ายในสวน

แหง่น้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแหง่น้ียงัเป็นจุดชมวิว ซ่ึงสามารถชม ยอดเขาและหินแปลกนับไม่

ถว้น เชน่ เขาพูก่นั เขาจกัรพรรดิ เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ  จากน้ันนําท่าน

ชม สะพานเทียนเสี้ ยตี้ อ้ีเฉียว หรือท่ีบางคนเรียกวา่สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ บา้งก็เรียกวา่สะพาน

ใตฟ้้าอนัดบั1 มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  ซ่ึงถือเป็ดจุดท่องเท่ียวสาํคั ญท่ีหน่ึงบนเขาเที ยนจื่อซาน เคย

เป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตรห์ลายเร่ือง หลงัจากน้ันนําท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย  ลิฟทแ์กว้

ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แหง่แรกของเอเชียท่ี มีความสงู 326 เมตร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี  2002 (พ.ศ. 

2545) ดว้ยงบประมาณกวา่  180 ลา้นหยวน  หรือราว  975 ลา้นบาท  ซ่ึงถูกบนัทึกลง ใน 

Guinness World Records วา่เป็นลิฟตภ์ายนอกอาคารท่ีมีความสงูท่ีสุด  และเร็วท่ีสุด ในโลก 

(หมายเหตุ : ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท์ และ กระเชา้ อยา่งละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม  // 

โดยไกดท์อ้งถ่ืน จะแจง้ใหท้ราบ  ในกรณีที่กระเชา้หรอืลิฟทปิ์ดซ่อมบาํรุงทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใ์นการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูอาหารไทย 

พกัที่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ แกรนดแ์คนยอน - สะพานแกว้ที่ยาวที่สุดโลก – รา้นผา้ไหม - รา้นผลิตภณัฑย์างพารา  - 

ถนนคนเดินซีปู้เจยี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แหง่จางเจียเจี้ ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาว

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ ย นําท่านพิสจน์ูความกลา้กบั 

สะพานแกว้จางเจยีเจี้ ย เหนือแคนยอน ท่ีมีความสงูเหนือพ้ืน 980 ฟุต และมีความยาวกวา่  



 

 

 

400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดงัจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้แหง่น้ีทาํ

หนา้ท่ีเป็นทางเชื่อมสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่งบนัจี๊ จั้ม 

และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไม่ผ่านการตรวจความปลอดภยั หรอืไม่สามารถเขา้ไป

เที่ยวชมได ้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าบรกิารใดๆทั้งสิ้ นใหท่้าน โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้**)  

จากน้ันทาํท่านสู่ รา้นผา้ไหม  ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้

ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างพารา  ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอน

เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

จากน้ันนําท่านสู่  ถนนคนเดินซีปู้ เจยี เป็นถนนคนเดินท่ีพ่ึงสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการ

ลงทุนของรฐับ าลทอ้งถ่ินท่ีน่ีใหเ้ป็นสถานท่ีช้ อปป้ิงของนักท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจี้ ย  และเป็น

สถานท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในพ้ืนท่ีใหมี้งานทาํกนั  บรรยากาศท่ีน่ี ออกแบบใหเ้ป็น

บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศช์ิง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

พกัที่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก รา้นใบชา – ฉางซา -  ถนนคนเดินหวงซิงลู่  - สนามบิน ฉางซา  - กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรคข์องคนรกัชา ใหท่้านไดช้าชิมท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีน เชน่ ชา

อู่หลงของปักก่ิง  ชาผู๋เอ๋อรจ์ากหยุนหนาน  และชา อ่ืนๆท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ หลากหลายชนิด ท่ี

รวบรวมจากแหล่งผลิตท่ีขึ้ นช่ือ ใหท่้านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิ้ม

รสชาติของชาชนิดต่างๆ 



 

 

 

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น้ําเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปก ครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อาํเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลกั ของ

มณฑลหหูนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนั ยงัเป็นศนูยก์ลาง

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  แหล่งชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอิสระแก่

ท่านสามารถเดินชมหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือใน

ยา่นน้ีมีตั้งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

วิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

19.40 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE617 

22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

(สายการบินไทยสมายลจ์ะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  

ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

 วนัเช็คอินตรงกบัวนั จนัทร ์พทุธ ศุกร ์และ อาทิตย ์ เท่ียวบิน WE 617 (19.40 – 22.35) 

 วนัเช็คอินตรงกบัวนั องัคาร พฤหสับดี และเสาร ์  เท่ียวบิน WE 617 (20.40 – 23.15) 

 หลงัจากวนัท่ี 24 มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป ทุกวนั เท่ียวบิน WE 617 (21.20 – 23.55)  

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร ***   

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุไม่เกิน18ปี 
พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

08 – 13 มีนาคม 2561 17,777 20,777 4,500 11,900 

22 – 27 มีนาคม 2561 17,777 20,777 4,500 11,900 

29 มี.ค. – 03 เม.ษ.2561 17,777 20,777 4,500 11,900 

04 – 09 เมษายน 2561 22,777 25,777 5,000 12,900 

26 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 22,777 25,777 5,000 12,900 

03 – 08 พฤษภาคม 2561 17,777 20,777 4,500 11,900 

10 – 15 พฤษภาคม 2561 18,777 21,777 4,500 11,900 

17 – 22 พฤษภาคม 2561 17,777 20,777 4,500 11,900 

24 – 29 พฤษภาคม 2561 18,777 21,777 4,500 11,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ 

ทา่นละ 220 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง  ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ , ผา้ไหม , ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม , หยก ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ใน

โปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ ารา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิั ทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 



 

 

 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !! 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุป๊ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่ อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจ ดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํ เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



 

 

 

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่ าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทา งในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจ ะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 



 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอส งวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใ สซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่  20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 



 

 

 

**************************************** 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 


