
 

 

 

 

 

 

 

จางเจยีเจยี-
เฟิงหวาง

  

-Sky Bridge-ภูเขาอวตาร
เฟิงหวาง-โชวจ์งิจอกขาว 

5 วนั 4 คนื 
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ภูเขาอวตาร
โชวจ์งิจอกขาว  
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จดุเดน่: 
 จางเจยีเจยี! แกรนแคนยอ่น Sky Bridge ภเูขาอวตาร โชวจ์งิจอกขาว 
 จางเจยีเจยี! สะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK  
 เฟิงหวาง! รวมลอ่งเรอืกลางคนื   
 พเิศษ! รถโคช้ VIP + ฟร ีWIFI บนรถ,พักโรงแรม 4 ดาว,   
 ฉางซา! พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ ่    
 คา่ประกันอบุัตเิหต ุ1 ลา้นบาท *เงอืนไขตามกรมธรรม ์

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

14 - 18 ม.ีค. 61 22,900.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

18 - 22 เม.ย. 61 22,900.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

23 - 27 พ.ค. 61 21,900.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

13 - 17 ม.ิย. 61 21,900.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

11 - 15 ก.ค. 61 22,900.- 4,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61   21,900.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

12 – 16 ก.ย. 61 21,900.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

* ไมแ่จกกระเป๋า* ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ราคารวม  คา่ตัวเครอืงบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่กรุ๊ป 800.- 
ราคาไมร่วม คา่ทปิกระเป๋าขนึ-ลง, คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 
100 หยวนจนี / ทา่น และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวนจนี / ทา่นตลอดทรปิ / ราคาไมร่วมคา่วซีา่เดยีว  
หมายเหต ุ  
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบใน
เวลากระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 

4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสยีงวา่ รายการทอ่งเทยีวในเสน้ทางน ีจะขนึอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ หากมอีปุ
สรรคทํ์าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืทอ่งเทยีวไมไ่ด ้เชน่ เทยีวบนิยกเลกิ เทยีวบนิลา่ชา้ อากาศไมเ่ออือํานวยใน
การท่องเทยีวหรอืในกรณอีนืๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวใหเ้ทา่นัน หากบตัรไดถ้กู
ใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ 

โปรดทราบ  
1. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการ
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อื
ขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตก
ลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สวุรรณภมู-ิฉางซา-เฟิงหวาง-ลอ่งเรอืถวัเจยีง * วนันเีดนิทางไกล 

04.00 น.  คณะพรอ้มกันทที่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชนั 4 
ประต ู9-10 บรเิวณ เกาะ U สายการบนิไชนา่เซาเทริน์แอรไ์ลน ์(CZ) เจา้หนา้ทบีรษัิทฯจะคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น 

06.40 น.  เดนิทางไปสนามบนิฉางซา โดยเทยีวบนิท ีCZ 606 

11.00 น.  ถงึ “ฉางซา” ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ  ตะวันออกตดิภเูขาลัว 
เซยีว ตะวันตกตดิภูเขาอูหลงิ ทศิใตต้ดิภูเขาเฮงิชาน มพีืนทีประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ อกีทังยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมยาวนาน กวา่ 3,000 ปี  ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน  
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

   นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเฟิงหวง (5 ชวัโมง) ซงึมโีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้น
วัฒนธรรมอันลําค่าทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ มถีนนทปีูดว้ยหนิเขยีวกว่า 20 สาย 
สงิกอ่สรา้ง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังไดช้มเมอืงทสีรา้งขนึสมัยราชวงศถ์ัง ซงึเมอืงสรา้ง
ขนึดว้ยหนิมชีอืวา่  “หวงซอืเฉียวกูเ่ฉงิ” เดมิเป็นทวีา่การอําเภอ มจีดุเดน่ คอื กําแพงโบราณซงึสรา้งใน
สมยัราชวงศห์มงิ เป็นสถานทไีดรั้บความนยิมและเป็นสถานศกึษาคน้ควา้ประวัตคิวามเป็นมาทังชาวจนี
และตา่งชาต ิจากการจดบนัทกึประวัตขิองทา่นเสนิฉงเหวนิทําใหผู้ค้นไดรู้จั้กทมีาทไีปของเมอืงฟ่งหวง
นันเอง 

19.00 น.  ถงึเฟิงหวง รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร    

   นําทา่นนงัเรอืแจวถวัเจยีง ชมบา้นเรอืนรมินาํและชมเจดยีว์า่นหมงิ ยามราตร ี 

  เฟิงหวางยามคาํ ชมเขตเมอืงเกา่ บรรยากาศยามคําทเีต็มไปดว้ยแสงสแีบบตนืตาตนืใจ ชมผับบาร์
ทคีกึคักรมิแมนํ่าถัว ตกแตง่แบบแนวแนวสดุฤทธสิดุเดช ชมและเลอืกซอืสนิคา้ HANDMADE ทําเองกบั
มอื มเีสอืยดื รองเทา้แตะ รองเทา้ผา้ใบ เขยีนสลีงลายสดใส แบบนังวาดกันจะๆ มเีสอืผา้พนืเมอืงปัก
ลาย และของพนืเมอืง ตา่งๆ ฯลฯ   

 พักท ีJIANG TIAN DUJIACUN HOTE หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีอง  เฟิงหวาง–สะพานหวัเหมนิ–จางเจยีเจยี-โชวจ์งิจอกขาว 

05.00 น. เฉพาะทา่นทสีนใจ ** ทา่นสามารถตนืเชา้เพอืไปรอชมแสงแรก ของเมอืงโบราณเฟิงหวาง ทสีะพาน 
 "หนานหัวเหมนิ" ทคีรอบคลมุจดุชมววิสําคัญของเมอืงเฟิงหวางไว ้เชน่ แมนํ่าถัวเจยีง สะพาน 3 ระดับ 
1. สะพานกระโดดหนิ 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุง้ ชมบา้นโบราณรมินําทเีรยีงรายอยู่สองฝัง
แมนํ่า ชมแสงอาทติยแ์รกยามรุง่อรณุ อากาศในวันนอีาจเป็นใจหรอืไมเ่ป็นใจ ทา่นตอ้งเสยีงใจและเสยีง
โชค แตถ่า้วันนเีป็นวันของเรา ทา่นจะอมิเอมทเีห็นแสงสทีองคอ่ยๆ สาดสอ่งฉาดฉายพน้ขอบขนุเขาเขา้
ไลอ้าบหมูบ่า้นและลํานํา สวยจรงิๆ ขอบอก (รายการนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  ลงจากสะพานหนานหัวเหมนิ นําท่านเดนิชมเมอืงโบราณเฟิงหวาง เฟิงหวางมโีบราณสถานและ
โบราณวัตถทุางดา้นวัฒนธรรมอนัลําคา่ ทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ มถีนนทปีดูว้ยหนิเขยีว 20 
กวา่สาย เรยีงรายดว้ยรา้นขายของพนืเมอืง อาหารขนมหลากชนดิ มกํีาแพงเมอืงโบราณ “เฟิงหวางกู่
เฉงิ” ซงึสรา้งขนึในสมยัราชวงศห์มงิ  

   นําท่านชมหงเฉยีว สะพานไมโ้บราณทมีหีลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอกี
แหง่หนงึของเฟิงหวาง คอืบา้นทยีกพนืสงูเรยีงรายกนับนรมินําทใีสสะอาจจนเห็นกน้บงึ เป็นทัศนยีภาพ
ทสีวยงามและเป็นทนียิมชนืชอบทังชาวจนีและชาวตา่งประเทศ  
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  (หมายเหต ุ โปรแกรมทัวรไ์มไ่ดร้วมค่าล่องเรอืในแมนํ่าถัวเจยีง (กลางวนั) และบัตรเขา้ชมบา้นเกดิ
ของกวเีสนิฉงเหวนิ สําหรับท่านทตีอ้งการล่องเรอืในแมนํ่าถัวเจยีง และเขา้ชมบา้นเกดิของกวชีอืดัง 
เสนิฉงเหวนิ กรณุาแจง้ความประสงคก์บัไกดห์รอืหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ และท่านตอ้งจ่ายค่าล่องเรอืและ
คา่บตัรเขา้ชมเพมิทา่นละ 140 หยวน)    

เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

   นําทา่นเดนิทางสูจ่างเจยีเจยี (3.5 ชวัโมง-ทางดว่น) ซงึตังอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจนี เป็นพนืททีมีลีักษณะพเิศษและมทีัศนียภาพทงีดงาม 
คลอบคลุมพนืทีมากกว่า 264 ตารางกโิลเมตร และ 97.7% ของพนืทีเป็นป่าไม ้จางเจยีเจยีไดถู้ก
ประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ. 1982 ซงึแบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่1.เขตวน
อทุยานแหง่ชาต ิ2.หบุเขาซยู ี3.ภเูขาเทยีนจอื ความโดดเดน่ของทนี ีคอื ยอดเขาและเสาหนิทรายทตีัง
ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสงูกว่า 200 เมตร นอกจากนียังมชีอ่งแคบ ลําธาร สระนํา และนําตก
มากมาย รวมทังมถํีากวา่ 40 ถํา ซงึทําใหส้ถานทแีหง่น ีมภีมูทัิศนท์งีดงาม จนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่างทางรถจะวงิขา้ม สะพานแขวนอ่ายจา้ยตา้เฉียว Aizhai 
Bridge เป็นสะพานแขวนขา้มหบุเขาทใีหญท่สีดุในโลก สะพานแหง่นตีังอยูท่างทศิตะวันตกของมณฑล
หูหนาน ห่างจากเมอืงจโีสว่ประมาณ 20 กโิลเมตร ตัวสะพานตังอยูส่งูจากพนืดนิประมาณ 330 เมตร 
เปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการ เมอืวันท ี31 มนีาคม ค.ศ. 2012   ชว่งทเีป็นสะพานแขวนสรา้งโดยไมม่ี
ตอมอ่ ตัวสะพานมคีวามยาว 1,176 เมตร ขา้มผ่านหุบเขาทอียูใ่กล ้ๆ  ตําบลอา่ยจา้ย ทมีแีมนํ่าเต๋อห่าง
เหอไหลผา่นกลางหบุเขา นับวา่เป็นววิทวิทัศนอ์นัแสนงดงามตระการตา    

18.00 น.   รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

   นําท่านไปชมโชวอ์ลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A 
FAIRY  FOX  ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชวีติ โลดแล่นอยูบ่นเวทกีลางแจง้
อลังการตระการตา มฉีากหลังเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนรามา่ ทงึองีกบัเทคนคิการเปลยีนร่ า ง เ ป็ น
มนุษย์ของนางจิงจอกขาวซาบซงึตรึงดวงใจในความรักของจิงจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่ม
 ตัดฟืนทฝ่ีาฟันอปุสรรคต์่อสูเ้พอืความรักจนทา้ยทสีดุก็สมหวังในชวีติคู ่และจบแบบ HAPPY ENDING 
ใหผู้ช้มกลับไปนอนฝันด ี

 โปรดทราบ เนอืงจาก โชว ์THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX  
เป็นการแสดงกลางแจง้ หากมกีารปิดการแสดงไมว่า่จะดว้ยกรณีใดๆทําใหเ้ขา้ชมไมไ่ด ้ผูจ้ัดรับผดิชอบ
เพยีงจัดโชวพ์นืเมอืงชดุ MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชวส์ายฝนในมา่นหมอก ทดแทนให ้

หากไม่สามารถชมโชว์สายฝนในม่านหมอกได ้จะจัดโชว์ชุด魅力湘西表演 มนตเ์สน่หต์ะวนัตก 

ทดแทนใหเ้ท่านัน และจะไมม่กีาร 

 พักท ีVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว      

 

วนัทสีาม เขาเทยีนเหมนิซาน–ทางเดนิกระจก-ประตสูวรรค–์แกรนดแ์คนยอ่น SKY BRIDGE 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม    

   (ผูเ้ดนิทางรับทราบว่าความเสยีงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขนึเขาเทยีนเหมนิซานไมไ่ด ้บรษัิทรับผดิชอบ
เพยีงคนืคา่บตัรใหเ้ทา่นัน / หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ) 
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07.00 น.  เดนิทางสูเ่ทยีนเหมนิซาน ตังอยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจยี ห่างจากตัวเมอืงไป 8 กม. เทยีนเห
มนิซานเดมิเป็นชอืถํา ตังชอืมาแตส่มยัสามก๊ก ภายหลังใชเ้รยีกเป็นชอืภเูขาดว้ยในปี ค.ศ. 1999 เทยีน
เหมนิซานมชีอืเสยีงเป็นทีรูจั้กไปทัวโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานทีท่องเทียว แต่เป็นทีวัดฝีมอืของ
นักบนิชันเยยีม ในการบนิลอดผ่านชอ่งเขาประตูสวรรคแ์ห่งนี เทยีนเหมนิซานมยีอดสูงสุด สงู 1,518 
เมตรจากระดับนําทะเล มพีนืท ี190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายังเป็นพนืทป่ีาดบิทสีมบรูณ์อยา่งทสีดุ 
ตน้ไมใ้หญแ่ตล่ะตน้มอีายนัุบรอ้ยปี ในระหวา่งปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเทยีวเทยีนเหมนิซาน ไดใ้ช ้
เงนิลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน พัฒนาพนืทบีางสว่นใหเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว  

 เสน้ทาง A นําท่านขนึกระเชา้กอนโดล่า ทมีคีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ขนึสูจุ่ดสงูสดุ “เซยีจา้น”โดยใช ้

เวลา 40 นาที ระหว่างทางท่านไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยยอดทีสูงเสยีดฟ้า ท่านจะไดเ้ห็น
เสน้ทางขนึเขาทมีโีคง้ถงึ 99 โคง้ นําทา่นเดนิชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้า่นพสิจูนค์วามสวยงามของหนา้ผา
ทงีดงามทสีดุแหง่หนงึ พรอ้มกบัความเสยีวของทางเดนิกระจก ทมีรีะยะทางประมาณ 60 เมตร สรา้งอยู่
สงูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร *** สรา้งเสร็จแลว้ใหมล่่าสดุบันไดเลอืนลอยฟ้า ความยาว 12 
ชว่ง ๆ ละประมาณ 70 เมตร สรา้งขนาบกับชอ่งเขาและยอดเขาเทยีนเหมนิซาน นําท่านลงบันไดเลอืน
มาจนถงึ ถําเทยีนเหมนิซานหรอืเรยีกว่า ถําประตูสวรรค ์เทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ภเูขาทสีวยของ
จนี เหตทุเีรยีกวา่ประตสูวรรคเ์พราะภเูขาเกดิระเบดิขนึเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นชอ่งประตูขนึ ชอ่ง
ประตนูสีงู 131.5 เมตร กวา้ง 57  เมตร ลกึ 60 เมตร จากนันนังรถของการทอ่งเทยีวทอ้งถนิกลับลงมาที
เชงิเขา ชอ่งประตนูสีงู 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 เมตร  

  หมายเหต ุการเทยีวเทยีนเหมนิซานอาจมกีารสลับเสน้ทาง โดยเปลยีนเป็น เสน้ทาง B (ขนึรถ-บันได
เลอืนขา ขนึ-ลงดว้ยกระเชา้) ซงึเจา้หนา้ท ีไกดท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรจ์ะเป็นผูต้ัดสนิใจ ในกรณีทคีวิ
นักทอ่งเทยีวเขา้ควิยาวมากจนเกนิไป   แวะรา้นผา้ไหม ชมโรงงานผลติผา้ไหมของจนี ชมวธิกีารนําเสน้

ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทังใชเ้ครอืงจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพอืมาทําไสน้วม
ผา้หม่ไหม ซงึเหมาะกบัการซอืเป็นทังของฝากและใชเ้อง  

 โปรดทราบ ถา้กระเชา้เทยีนเหมนิประกาศปิด ไมว่า่กรณีใด เชน่ ปิดซอ่มประจําปี,ลมแรง เป็น
ตน้ ลูกคา้ทเีดนิทางกับบรษัิททัวร์ในช่วงดังกล่าว ขอแจง้ใหท้ราบว่า บรษัิทฯจะเปลยีนเป็น 
เทยีวทะเลสาบเป่าเฟิงห ูและถํามังกรเหลอืงทดแทนให ้ซงึจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิขนึ ในสว่นนทีาง
บรษัิทฯจะเป็นผูรั้บชอบ 

 แทน  นําทา่นไปลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ูซงึเป็นทะเลสาบบนเขาสงูทหีาไดย้าก เนอืทผีวินํา
รวม 30 เฮกดาร ์นําลกึถงึ 72 เมตร มคีวามยาวถงึ 2.5 กโิลเมตร รายลอ้มดว้ยยอดเขา “ยากทจีะแยก
ไดว้า่นําอยูใ่นภเูขาหรอืภเูขากนัแน่ 

 แทน  นําท่านสู ่ถําหวงหลงตง้ หรอื ถําวงัมงักรเหลอืง ถําแห่งนีมคีวามสงู 160 เมตร มคีวามลกึ 
1.5 กโิลเมตร ถําแบง่ออกเป็น 4 ชนั ภายในถํามอีา่งเก็บนํา 1 แห่ง ลําธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้ง
โถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิเทยีว 90 กว่าแห่ง นําท่านล่องเรอืไปตามธารนําใตด้นิ ชมถําวังมังกร ชม
วังแกว้ผลกึ วังซอืหงอคง ชมประตแูหง่ความสขุ ชมประตอูายยุนื ฯลฯ ตนืตาตนืใจกับหนิงอกหนิยอ้ยที
มรีปูรา่งแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน่ หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ หนิเครอืงดนตรจีนี ชมนําตก
เทวดาสวรรค ์ฯล 

เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร แลว้เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอูห่ลงิหยวน 

  เดนิทางสูร่า้นยางพารา สนิคา้ผลติทมีชีอืเสยีงของประเทศจนี 

  นําชมสะพานแกว้ขา้มเขาทยีาวทสีุดในโลก 
สถานทที่องเทยีวแห่งใหมใ่นจางเจยีเจยี เดนิทาง
ชม SKY WALK แห่งใหมล่่าสดุ ดว้ยความยาวถงึ 
430 เมตร (1,410 ฟตุ)กวา้ง 6 เมตร (20 ฟตุ) สูง
ถงึ 300 เมตร (984 ฟตุ) วัดใจกนัดว้ยทางเดนิทาง
กระจกครสิตัล กับววิทวิทัศน์ทสีดุหววิ.....สดุเสยีว 
และสวยงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ   

 In comparison, the Grand Canyon Skywalk in 
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the United States is 21 meters (69 feet) in length and stands 219 meters (718 feet) above 
the canyon floor. Canada's Glacier Skywalk in Alberta, which opened last year, extends 35 
meters (115 feet) from the cliff and is a little bit shy of 300 meters in height. 

 หมายเหต ุ 
- หากลกูคา้ไมต่อ้งการเดนิสะพานกระจก สามารถไปถา่ยรปูทหีวัสะพานได ้ 
- เนอืงจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK มคีวามยาวถงึ 430 เมตร สงูถงึ 300 เมตร หาก
เกดิภาวะลมแรงหรอืฝนตกเจา้หนา้ทอีาจพจิารณาไมใ่หนั้กทอ่งเทยีวเดนิขา้มสะพาน  
- เนอืงจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม ่ทจีะตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบความปลอดภยัขนัสงูสดุ และตอ้งไดรั้บหนังสอืรับรองจากรัฐบาลจนีจงึจะเปิดใหบ้รกิารได ้
หากในวันททีา่นไปชมสะพาน สะพานปิดใหบ้รกิารไมว่า่จะดว้ยสาเหตอุะไร ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใ์น
การเปลยีนสถานทเีทยีวอนืทดแทน ในราคาบตัรทใีกลเ้คยีงกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พักท ีJINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี  ภเูขาเทยีนจอืซาน-เขาอวตาร-เทยีนเสยีตอีเีฉยีว-รา้นหยก-รา้นสมนุไพรจนี 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

 หมายเหต ุ (ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ความเสยีงวา่ ไมว่า่กรณีใดๆ หากขนึเขาเทยีนจอืซานไมไ่ด ้ บรษัิทฯ
 รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บตัรใหเ้ทา่นัน / หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิาร) 

  นําทา่นขนึลฟิทแ์กว้ สูภ่เูขาเทยีนจอืซาน หรอื ภเูขาเจา้ฟ้า เทยีนจอืซานมเีนอืท ี65 ตาราง 

 กโิลเมตร ยอดเขาสงูสดุวัดได ้1,250 เมตรจากระดับนําทะเล ดา้นทศิตะวันออก ทศิใต ้และทศิตะวันตก 
ของเขาเทยีนจอืซานเต็มไปดว้ยชะงอ่นผาสงูชนั มลํีาหว้ยลกึและมป่ีาหนิยักษ์รูปร่างต่างๆ นําท่านสูจุ่ด
ชมววิบนเขาเพือชมความงามของเขาเจา้ฟ้า นําชมเทยีนเซยีตอีเีฉยีว (สะพานหนงึในใตห้ลา้) มี
ทวิทัศน์ทสีวยงามเป็นทถี่ายทําภาพยนตร์หลายเรอืง นําท่านขนึ-ลงเขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง สูง 
326 เมตร  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคารบนเขา   

   นําชมหยกจีนของลําค่าทขีนึชอื ซงึชาวจีนมคีวามเชอืว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม 
สตปัิญญา และความยตุธิรรม ลัทธขิงจอืยังใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา 
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกลา้หาญ เชอืกนัวา่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบแต่
ความสขุ ความเจรญิรุง่เรอืง รํารวยและมโีชค รวมถงึทําใหอ้ายยุนือกีดว้ย ใหท้า่นเลอืกชมหยกทไีดผ้า่น
การเจยีระไนมาเป็นเครอืงประดับนําโชคในรูปแบบต่างๆ อาทเิชน่ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ 
เพอืซอืเป็นของขวัญของฝาก     

  นําทา่นไปผอ่นคลายความเมอืยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี ทศีนูยว์จิัย
ทางการ แพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดตีถงึปัจจุบันการสง่เสรมิการ
ใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังกาวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

18.00 น.  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
  พักท ีJINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทหีา้ จางเจยีเจยี-ฉางซา-ถนนคนเดนิ-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางซา (4 ชวัโมง) ซงึมปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาอนัยาวนานมากกว่า 
3,000ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสํานักไดส้ังการใหม้ีการจัดตังเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการ
ปกครอง  ตอ่มาเปลยีนชอืเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีง ตอนเหนือตดิกับ
ทะเลสาบตง้ถงิ ตะวันออกตดิกบัภเูขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิกับภเูขาอหูลงิ ทศิใตต้ดิกับภเูขาเฮงิชาน มี
พนืทปีระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตรแบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  
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  อสิระชอ้บปิงบนถนนคนเดนิหวงซงิ เลอืกซอืของทรีะลกึถกูใจ  แลว้เดนิทางไปสนามบนิ  

19.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าเซาเธริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีCZ605 

21.30 น. เดนิทางกลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภีาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร    พกัหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 4,000/4,500 บาท เด็ก อายตุาํกวา่ 12 ปี ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตวัเครอืงบนิไปกลับ กรงุเทพฯ–ฉางซา-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั / คา่ทพีกั 2 ทา่น ตอ่ หนงึหอ้ง
คู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท / คา่ภาษีสนามบนิจนี / คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 800บาท / คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ / 
คา่ประกนัภยัทางอากาศ / คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่
บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ตามรายการ / คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทมีนํีาหนักไม่
เกนิ 23 กโิลกรัม / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

หมายเหต ุ  บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ ชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / คา่วซีา่เดยีวและในกรณทีสีถานฑตู
จนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางท่านทสีถานฑตูไม่อนุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทเีหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้10,000 บาท/ทา่น / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 
20 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

泰国组团社：长沙市、张家界市、凤凰县政府为了环保，从 2010 年 04 月 01 日起，规定张家界市、凤凰

县所有宾馆，酒店取消主动提供一次性牙膏、牙刷、拖鞋、梳子、洗发水、淋浴液、香皂、浴帽等日用

品，如客人需要此项服务必须另行支付费用，（具体金额须根据酒店的规定而定）。特此通知 

ประกาศ รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจยี และเมอืงเฟิงหวาง มณฑลหูหนาน ไดอ้อกระเบยีบเพอืรักษาสงิแวดลอ้ม 
โดยตังแต่วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดกํ้าหนดใหโ้รงแรมรวมถงึสถานทพีักตากอากาศ ใหย้กเลกิการ
ใหบ้รกิารวางฟรสีงิของทใีชแ้ลว้ทงิ อนัไดแ้ก ่แปรงสฟัีน ยาสฟัีน หว ีแชมพู หมวกอาบนํา รองเทา้แตะ เป็นตน้ เพอื
เป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสงิแวดลอ้ม ถา้ผูเ้ขา้พักตอ้งการใชส้งิของดังกล่าวจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเอง โดย
จ่ายตามราคาทีโรงแรมทุกทกํีาหนดไว ้หรือกรุณานําสงิของใชเ้หล่านีตดิตัวมาเอง จงึเรยีนมาเพือทราบ (กรุณา
สอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไมว่างไวใ้นหอ้งอาบนํา แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไวใ้นหอ้งอาบนําแต่คดิค่าบรกิาร
เมอืทา่นเชค็เอาท)์ 
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เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถ่ายไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื คา่ธรรมเนยีม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 
- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการท่องเทยีว โดยไมม่วีซีา่ กับ
องคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อื
เอกสารน ี
- ท่านทีถือบัตร APEX จะตอ้งระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ใหสู้ญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้่านผ่านเขา้-ออกเมอืง หากท่านไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจรงิ 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ไดเ้ดนิทางต่อกับคณะทัวร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะทที่านอยูต่่อ เพอื
ทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไมรั่บ ไม่รับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรอืสง่บัตรตดิมากับเอกสาร 
หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทังสนิ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
  เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical Expense 
while traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 

(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์
การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์
คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทโีทร 02-
649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเ ป็นผู บ้ ริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อ ินชัว รันส ์
* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


