
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

จางเจยีเจยี
Sky Bridge

พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ่

จางเจยีเจยี-Grand Canyon
Sky Bridge-ภเูขาอวตาร-เฟิงหวาง

พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ-่โชวจ์งิจอกขาว 

6 วนั 5 คนื 

 

Grand Canyon 
เฟิงหวาง- 

โชวจ์งิจอกขาว  



จดุเดน่ 

 -Sky Bridge 
 -ภเูขาอวตาร 
 -เฟิงหวาง 
 -พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ ่
 -โชวจ์งิจอกขาว  
 -บรกิารดว้ยรถโคช้ VIP เบาะทนัีงกวา้งใหญ ่2+1/แถว  
 -บรกิารฟร ีWIFI บนรถ   
 -พักโรงแรม 4 ดาว  
 -คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1 ลา้นบาท *เงอืนไขตามกรมธรรม ์

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

 25,900.- 4,500 รวมแลว้ 

24-29 พ.ย. 60 23,900.- 4,500 รวมแลว้ 

22-27 ธ.ค. 60 23,900.- 4,500 รวมแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สวุรรณภมู-ิฉางซา-เฟิงหวาง-ลอ่งเรอืตามลาํนําถวัเจยีง * วนันเีดนิทางไกล 

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

06.40 น. เดนิทางไปสนามบนิฉางซา โดยเทยีวบนิท ีCZ 606 

ราคารวม * คา่ตัวเครอืงบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่กรุ๊ป 800.- 

ราคาไมร่วม คา่ทปิกระเป๋าขนึ-ลง, คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 120 หยวน
จนี / ทา่น และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวนจนี / ทา่นตลอดทรปิ / ราคาไมร่วมคา่วซีา่เดยีว  

หมายเหต ุ  

1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 

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



11.00 น. ถงึ “ฉางซา” ตังอยู่ทางตอนใตข้องแม่นําเซยีง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ ตะวันออกตดิภูเขาลัว 
เซยีว ตะวันตกตดิภูเขาอูหลงิ ทศิใตต้ดิภูเขาเฮงิชาน มพีนืทีประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ อกีทังยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืงเศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน  
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเฟิงหวง (5 ชัวโมง) ซงึมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้น
วัฒนธรรมอันลําค่าทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ มถีนนทปีูดว้ยหนิเขยีวกว่า 20 สาย 
สงิกอ่สรา้ง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังไดช้มเมอืงทสีรา้งขนึสมัยราชวงศถ์ัง ซงึเมอืงสรา้ง
ขนึดว้ยหนิมชีอืวา่ “หวงซอืเฉียวกูเ่ฉงิ” เดมิเป็นทวี่าการอําเภอ มจีุดเด่น คอื กําแพงโบราณซงึสรา้งใน
สมยัราชวงศห์มงิ เป็นสถานทไีดรั้บความนยิมและเป็นสถานศกึษาคน้ควา้ประวัตคิวามเป็นมาทังชาวจนี
และตา่งชาต ิจากการจดบนัทกึประวัตขิองทา่นเสนิฉงเหวนิทําใหผู้ค้นไดรู้จั้กทมีาทไีปของเมอืงฟ่งหวง
นันเอง 

19.00 น. ถงึเฟิงหวง รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร    

  นําท่านนงัเรอืแจว ชมบา้นเรอืนรมินําและชมเจดยีว์า่นหมงิ ยามราตร ีเฟิงหวางยามคํา ชมเขต
เมอืงเกา่ บรรยากาศยามคําทเีต็มไปดว้ยแสงสแีบบตนืตาตนืใจ ชมผับบารท์คีกึคักรมิแมนํ่าถัว ตกแต่ง
แบบแนวแนวสุดฤทธสิดุเดช ชมและเลอืกซอืสนิคา้ HANDMADE ทําเองกับมอื มเีสอืยดื รองเทา้แตะ 
รองเทา้ผา้ใบ เขยีนสลีงลายสดใส แบบนังวาดกนัจะๆ มเีสอืผา้พนืเมอืงปักลาย และของพนืเมอืง ต่างๆ 
ฯลฯ พกัท ีFENG HUANG JIANG TIAN HOTE หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

 

วนัทสีอง เฟิงหวาง–สะพานหวัเหมนิ–จางเจยีเจยี-โชวจ์งิจอกขาว 

05.00 น. เฉพาะทา่นทสีนใจ ** ทา่นสามารถตนืเชา้เพอืไปรอชมแสงแรก ของเมอืงโบราณเฟิงหวาง ทสีะพาน 
 "หนานหัวเหมนิ" ทคีรอบคลมุจดุชมววิสําคญัของเมอืงเฟิงหวางไว ้เชน่ แมนํ่าถวัเจยีง สะพาน 3 ระดับ  
1.สะพานกระโดดหนิ 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุง้ ชมบา้นโบราณรมินําทเีรยีงรายอยูส่องฝังแมนํ่า  
 ชมแสงอาทติยแ์รกยามรุง่อรณุ อากาศในวันนอีาจเป็นใจหรอืไมเ่ป็นใจ ท่านตอ้งเสยีงใจและเสยีงโชค 
แตถ่า้วันนเีป็นวันของเรา ทา่นจะอมิเอมทเีห็นแสงสทีองค่อยๆ สาดสอ่งฉาดฉายพน้ขอบขนุเขาเขา้ไล ้
อาบหมูบ่า้นและลํานํา สวยจรงิๆ ขอบอก (รายการนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  ลงจากสะพานหนานหัวเหมนิ นําทา่นเดนิชมเมอืงโบราณเฟิงหวาง เฟิงหวางมโีบราณสถานและ
โบราณวัตถทุางดา้นวัฒนธรรมอนัลําค่า ทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ มถีนนทปีดูว้ยหนิเขยีว 20 
กวา่สาย เรยีงรายดว้ยรา้นขายของพนืเมอืง อาหารขนมหลากชนดิ มกํีาแพงเมอืงโบราณ “เฟิงหวางกู่
เฉงิ” ซงึสรา้งขนึในสมยัราชวงศห์มงิ  

  นําทา่นชมหงเฉยีว สะพานไมโ้บราณทมีหีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสี จดุเดน่อกีแหง่
หนงึของเฟิงหวาง คอืบา้นทยีกพนืสงูเรยีงรายกนับนรมินําทใีสสะอาจจนเห็นกน้บงึ เป็นทศันยีภาพที
สวยงามและเป็นทนียิมชนืชอบทังชาวจนีและชาวตา่งประเทศ (หมายเหต ุโปรแกรมทัวรไ์มไ่ดร้วมคา่
ลอ่งเรอืในแมนํ่าถวัเจยีง(กลางวัน) และบตัรเขา้ชมบา้นเกดิของกวเีสนิฉงเหวนิ สําหรับทา่นทตีอ้งการ
ลอ่งเรอืในแมนํ่าถวัเจยีง และเขา้ชมบา้นเกดิของกวชีอืดัง เสนิฉงเหวนิ กรณุาแจง้ความประสงคก์บัไกด์
หรอืหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ และทา่นตอ้งจา่ยคา่ลอ่งเรอืและคา่บตัรเขา้ชมเพมิทา่นละ 140 หยวน)  
   

เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

  นําทา่นเดนิทางสูจ่างเจยีเจยี (3.5 ชวัโมง-ทางดว่น) ซงึตังอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางคอ่นมาทางใตข้องประเทศจนี เป็นพนืททีมีลีกัษณะพเิศษและมทีศันยีภาพทงีดงาม 



คลอบคลมุพนืทมีากกวา่ 264 ตารางกโิลเมตร และ 97.7% ของพนืทเีป็นป่าไม ้จางเจยีเจยีไดถ้กู
ประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ. 1982 ซงึแบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่1.เขตวน
อทุยานแหง่ชาต ิ2.หบุเขาซยู ี3.ภเูขาเทยีนจอื ความโดดเดน่ของทนี ีคอื ยอดเขาและเสาหนิทรายทตีัง
ตระหงา่นกวา่ 3,000 ยอด และสงูกวา่ 200 เมตร นอกจากนยีงัมชีอ่งแคบ ลําธาร สระนํา และนําตก
มากมาย รวมทังมถํีากวา่ 40 ถํา ซงึทําใหส้ถานทแีหง่น ีมภีมูทัิศนท์งีดงาม จนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหวา่งทางรถจะวงิขา้ม สะพานแขวนอา่ยจา้ยตา้เฉียว Aizhai Bridge 

เป็นสะพานแขวนขา้มหบุเขาทใีหญท่สีดุในโลก สะพานแหง่นตีังอยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน 
หา่งจากเมอืงจโีสวป่ระมาณ 20 กโิลเมตร ตัวสะพานตังอยูส่งูจากพนืดนิประมาณ 330 เมตร เปิดใชง้าน
อยา่งเป็นทางการ เมอืวันท ี31 มนีาคม ค.ศ. 2012   ชว่งทเีป็นสะพานแขวนสรา้งโดยไมม่ตีอมอ่ ตัว
สะพานมคีวามยาว 1,176 เมตร ขา้มผา่นหบุเขาทอียูใ่กล ้ๆ  ตําบลอา่ยจา้ย ทมีแีมนํ่าเตอ๋หา่งเหอไหล
ผา่นกลางหบุเขา นับวา่เป็นววิทวิทศันอ์นัแสนงดงามตระการตา    

18.00 น.  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

  นําทา่นไปชมโชวอ์ลังการหวานหยด THE LOVE  STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY 

 FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกวา่ 500 ชวีติ โลด แลน่อยูบ่นเวทกีลางแจง้อลังการ
ตระการตา มฉีากหลังเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนรามา่ ทงึองีกบัเทคนคิการเปลยีน รา่งเป็นมนุษยข์อง
นางจงิจอกขาว ซาบซงึตรงึดวงใจ ในความรักของจงิจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตดัฟืนทฝ่ีาฟันอปุ
สรรคต์อ่สูเ้พอืความรัก จนทา้ยทสีดุก็สมหวังในชวีติคู ่และจบแบบ HAPPY  ENDING ใหผู้ช้มกลบัไป
นอนฝันด ี

 โปรดทราบ เนอืงจาก โชว ์THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX เป็นการ
แสดงกลางแจง้ หากมกีารปิดการแสดงไมว่า่จะดว้ยกรณใีดๆทําใหเ้ขา้ชมไมไ่ด ้ผูจั้ดรับผดิชอบเพยีงจัด
โชวพ์นืเมอืงชดุ MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชวส์ายฝนในมา่นหมอก ทดแทนให ้หากไม่

สามารถชมโชวส์ายฝนในมา่นหมอกได ้จะจัดโชวช์ดุ魅力湘西表演 มนตเ์สนห่ต์ะวนัตก ทดแทนให ้

เทา่นัน และจะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทังสนิ 

  พักท ีVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว      

 

 

 

 

 

 

  

วนัทสีาม เขาเทยีนเหมนิซาน–ทางเดนิกระจก-ประตสูวรรค–์แกรนดแ์คนยอ่น SKY BRIDGE 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม    

   (ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ความเสยีงวา่ ไมว่า่กรณใีดๆหากขนึเขาเทยีนเหมนิซานไมไ่ด ้บรษัิทรับผดิชอบ
เพยีงคนืคา่บตัรใหเ้ทา่นัน / หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ) 

07.00 น. เดนิทางสูเ่ทยีนเหมนิซาน ตังอยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจยี หา่งจากตัวเมอืงไป 8 กม. เทยีนเหมนิ
ซานเดมิ เป็นชอืถํา ตังชอืมาแตส่มยัสามกก๊ ภายหลังใชเ้รยีกเป็นชอืภเูขาดว้ยในปี ค.ศ. 1999 เทยีนเห
มนิซานมชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้ักไปทัวโลก ไมใ่ชใ่นฐานะเป็นสถานททีอ่งเทยีว แตเ่ป็นทวีดัฝีมอืของนักบนิ
ชนัเยยีม ในการบนิลอดผา่นชอ่งเขาประตสูวรรคแ์หง่น ีเทยีนเหมนิซานมยีอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตร
จากระดับนําทะเล มพีนืท ี190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพนืทป่ีาดบิทสีมบรูณ์อยา่งทสีดุ 



ตน้ไมใ้หญแ่ตล่ะตน้มอีายนัุบรอ้ยปี ในระหวา่งปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเทยีวเทยีนเหมนิซาน ไดใ้ช ้
เงนิลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน พัฒนาพนืทบีางสว่นใหเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว  

 เสน้ทาง A นําทา่นขนึกระเชา้กอนโดลา่ ทมีคีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ขนึสูจ่ดุสงูสดุ “เซยีจา้น” โดยใช ้
เวลา 40 นาท ีระหวา่งทางทา่นไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยยอดทสีงูเสยีดฟ้า ทา่นจะไดเ้ห็น
เสน้ทางขนึเขาทมีโีคง้ถงึ 99 โคง้ นําทา่นเดนิชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้า่นพสิจูนค์วามสวยงามของหนา้ผา
ทงีดงามทสีดุแหง่หนงึ พรอ้มกบัความเสยีวของทางเดนิกระจก ทมีรีะยะทางประมาณ 60 เมตร สรา้งอยู่
สงูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร ***สรา้งเสร็จแลว้ใหมล่า่สดุบนัไดเลอืนลอยฟ้า ความยาว 12 
ชว่ง ๆ ละประมาณ 70 เมตร สรา้งขนาบกบัชอ่งเขาและยอดเขาเทยีนเหมนิซาน  นําทา่นลง บนัได
เลอืนมาจนถงึ ถําเทยีนเหมนิซาน หรอืเรยีกวา่ ถําประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ภเูขาทสีวย
ของจนี เหตทุเีรยีกวา่ประตสูวรรค ์เพราะภเูขาเกดิระเบดิขนึเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นชอ่งประตขูนึ 
ชอ่งประตนูสีงู 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 เมตร จากนันนังรถของการทอ่งเทยีวทอ้งถนิกลับลง
มาทเีชงิเขา ชอ่งประตนูสีงู 131.5 เมตร  กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 เมตร  

  หมายเหต ุการเทยีวเทยีนเหมนิซานอาจมกีารสลับเสน้ทาง โดยเปลยีนเป็น เสน้ทาง B (ขนึรถ-บนัได
เลอืนขา ขนึ-ลงดว้ยกระเชา้) ซงึเจา้หนา้ท ีไกดท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรจ์ะเป็นผูตั้ดสนิใจ ในกรณทีคีวิ
นักทอ่งเทยีวเขา้ควิยาวมากจนเกนิไป แวะรา้นผา้ไหม ชมโรงงานผลติผา้ไหมของจนี ชมวธิกีารนําเสน้
ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทังใชเ้ครอืงจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพอืมาทําไสน้วม
ผา้หม่ไหม ซงึเหมาะกบัการซอืเป็นทังของฝากและใชเ้อง  

เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร แลว้เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอูห่ลงิหยวน 

  เดนิทางสูร่า้นยางพารา สนิคา้ผลติทมีชีอืเสยีงของประเทศจนี 

 นําชมสะพานแกว้ขา้มเขาทยีาวทสีดุในโลก สถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหมใ่นจางเจยีเจยี เดนิทางชม 
SKY WALK แหง่ใหมล่า่สดุ ดว้ยความยาวถงึ 430 เมตร (1,410 ฟตุ)กวา้ง 6 เมตร (20 ฟตุ) สงูถงึ 300 
เมตร (984 ฟตุ) วัดใจกนัดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กบัววิทวิทศันท์สีดุหววิ.....สดุเสยีว และ
สวยงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ   

 หมายเหต ุ 

 - หากลกูคา้ไมต่อ้งการเดนิสะพานกระจก สามารถไปถา่ยรปูทหีวัสะพานได ้ 

 - เนอืงจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK มคีวามยาวถงึ 430 เมตร สงูถงึ 300 เมตร หาก
เกดิภาวะลมแรงหรอืฝนตก เจา้หนา้ทอีาจพจิารณาไมใ่หนั้กทอ่งเทยีวเดนิขา้มสะพาน  

 - เนอืงจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม ่ทจีะตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบความปลอดภยัขนัสงูสดุ และตอ้งไดร้ับหนังสอืรับรองจากรัฐบาลจนีจงึจะเปิดใหบ้รกิารได ้
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 ไมว่า่กรณใีดๆ หากขนึเขาเทยีนจอืซานไมไ่ด ้บรษัิทฯ
 รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บตัรใหเ้ทา่นัน / หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิาร) 

 นําทา่นขนึลฟิทแ์กว้ สูภ่เูขาเทยีนจอืซาน หรอื ภเูขาเจา้ฟ้า เทยีนจอืซานมเีนอืท ี65 ตารางกโิลเมตร 
ยอดเขาสงูสดุวดัได ้1,250 เมตรจากระดับนําทะเล ดา้นทศิตะวันออก ทศิใต ้และทศิตะวันตก ของเขา
เทยีนจอืซานเต็มไปดว้ยชะงอ่นผาสงูชนั มลํีาหว้ยลกึและมป่ีาหนิยกัษ์รปูรา่งตา่งๆ นําทา่นสูจ่ดุชมววิบน
เขาเพอืชมความงามของเขาเจา้ฟ้า นําชมเทยีนเซยีตอีเีฉยีว (สะพานหนงึในใตห้ลา้) มทีวิทัศนท์ี
สวยงามเป็นทถีา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรอืง นําทา่นขนึ-ลงเขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง สงู 326 เมตร  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคารบนเขา   

  นําชมหยกจนีของลําค่าทขีนึชอื ซงึชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกคอื สญัลักษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา 
และความยตุธิรรม ลัทธขิงจอืยงัใหค้วามหมายของหยกในแงข่องสญัลักษณ์แหง่ปัญญา ความเห็นอก
เห็นใจ ความพอประมาณและความกลา้หาญ เชอืกนัวา่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบแตค่วามสขุ 
ความเจรญิรุง่เรอืง รํารวยและมโีชค รวมถงึทําใหอ้ายยุนือกีดว้ย ใหท้า่นเลอืกชมหยกทไีดผ้า่นการ
เจยีระไนมาเป็นเครอืงประดบันําโชคในรปูแบบตา่งๆ อาทเิชน่ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ เพอื
ซอืเป็นของขวัญของฝาก     

 นําทา่นไปผอ่นคลายความเมอืยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้และแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี ทศีนูยว์จิัย
ทางการ แพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกบัการแพทยโ์บราณตังแตอ่ดตีถงึปัจจบุนัการสง่เสรมิการ
ใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังกาวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

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

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-ภาพวาดทราย–ฉางซา  ** วนันเีดนิทางไกล 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

  อสิระเดนิเลน่และชอ้บปิงสนิคา้พนืเมอืง ที ถนนคน
เดนิ XIBUJIA (ซปีู้ เจยี)  

 นําชมจวนิเซงิฮวาเยยีน สถานทจัีดแสดง ภาพวาด
ของหลจีวนิเซงิ ผูร้เิรมิศลิปะแบบใหมท่วีา่ "จติรกรรม
ภาพเมด็ทราย" ทใีชวั้สดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ี
เม็ดทราย กงิไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพ ทวิทัศน ์
จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมาลว้นไดรั้บรางวลั และยก
ยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นทเีลอืงลอื ไปทัวโลก 



เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย   นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางซา (4 ชวัโมง) ซงึมปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาอนัยาวนานมากกวา่ 
3,000 ปี ในสมยัราชวงศฉ์นิราชสํานักไดส้งัการใหม้กีารจัดตงัเขตฉางซาเป็นลกัษณะเขตการ
ปกครอง ตอ่มาเปลยีนชอืเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีง ตอนเหนอืตดิกบั
ทะเลสาบตง้ถงิ ตะวันออกตดิกบัภเูขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิกบัภเูขาอหูลงิ ทศิใตต้ดิกบัภเูขาเฮงิชาน มี
พนืทปีระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตรแบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ 

19.00 น. ถงึฉางซา รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  
พักท ีXIANG RONG TOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

 

วนัทหีก ฉางซา-พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ-่ถนนคนเดนิ-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  เขา้ชมมหาสมบตัทิางประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม (ไมม่คีา่บตัรผา่นประต)ู พพิธิภณัฑไ์มไ้ผฉ่างซา
 เจยีนตู ๋ฉางซามกีารขดุพบแผน่บนัทกึไมไ้ผแ่ละแผน่ไมซ้านมู ่อายเุกา่แกร่าว 1700-3700 ปี ได ้
รวบรวมจัดแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑเ์จยีนตู ๋CHANGSHA JIANDU MUSEUM เมอืราวปี ค.ศ. 1993 ไดม้ี
การขดุพบบนัทกึ ไมไ้ผใ่นยคุซฮีนัฉางซากวัหวังโฮว่ (206 กอ่นครสิตกาล – ค.ศ. 25) ทสีสุานราชนิยีวี
หยาง ตอ่มาในปี ค.ศ.1996 มกีารขดุพบแผน่บนัทกึไมไ้ผใ่นสมยัซนุหวู ่(สามกก๊ ค.ศ. 220-280) ทฉีาง
ซาเจา๋หมา่โหลว และในปี ค.ศ. 2003 ขดุพบแผน่บนัทกึไมไ้ผส่มยัซฮีนัเพมิเตมิอกีจํานวนมาก  

 ชมบนัทกึไมไ้ผ ่สมยัซนุหวู ่ทเีขยีนลงบนชนิไมไ้ผเ่รยีวยาว ขอ้ความในไมไ้ผเ่มอืกวา่ 1700 ปีกอ่น 
แสดงถงึทะเบยีนราษฎร ์แสดง ชอื แซ ่เพศ อาย ุตําแหน่งในบา้น ตําหน ิและจํานวนคนในครวัเรอืน 
นอกจากนยีงัมบีนัทกึประเภทบคุคล เชน่ “ลหีมงิปู้ ” คอืบคุคลธรรมดาและขา้ราชการ “ซอืจัวปู้ ” คอืชอื
ขนุนางระดับสงู “ฟันโจวเหรนิหมงิปู้ ” คอืชอืบคุคลตอ้งโทษ นักโทษ ผูห้นโีทษ  

 ชมบนัทกึไมซ้านมูแ่ผน่ใหญ ่สมยัซนุหวู ่เป็นบนัทกึระดับหมูบ่า้นหรอืตําบล มขีอ้ความแสดงถงึจํานวน
ทดีนิ ชอืผูค้รอบครอง ขนาดกวา้ง-ยาวของทดีนิ เวลาจัดสง่ภาษี ชอืเจา้หนา้ทตีรวจสอบและเก็บภาษี 

  ชมบนัทกึไมซ้านมูแ่ผน่ใหญ ่สมยัซนุหวู ่เป็นบนัทกึในระดับจังหวัด มขีอ้ความแสดงถงึบญัชคีงคลัง 
 จังหวดั ระบ ุจํานวนสงิของ เงนิ ทอง ขา้ว ฯลฯ  

 ชมบนัทกึแผน่ไม ้สมยัซฮีนัฉางซากวัหวังโฮว่ เป็นแผน่ไมท้ไีดรั้บพระราชทานจากฮอ่งเต ้ขดุพบใน 
 สสุานราชนิยีวหียาง  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

 อสิระชอ้บปิงบนถนนคนเดนิหวงซงิ เลอืกซอืของทรีะลกึถกูใจ  แลว้เดนิทางไปสนามบนิ  

 

19.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าเซาเธริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีCZ605 

21.30 น. เดนิทางกลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภีาพ 

 

 

 

 

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 มณฑลหหูนาน ไดอ้อกระเบยีบเพอืรักษาสงิแวดลอ้ม 
โดยตังแตว่ันท ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดกํ้าหนดใหโ้รงแรมรวมถงึสถานทพีักตากอากาศ ใหย้กเลกิการ
ใหบ้รกิารวางฟรสีงิของทใีชแ้ลว้ทงิ อนัไดแ้ก ่แปรงสฟัีน ยาสฟัีน หว ีแชมพ ูหมวกอาบนํา รองเทา้แตะ เป็นตน้ เพอื
เป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสงิแวดลอ้ม ถา้ผูเ้ขา้พักตอ้งการใชส้งิของดังกลา่วจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเอง โดย
จา่ยตามราคาทโีรงแรมทกุทกํีาหนดไว ้ หรอืกรณุานําสงิของใชเ้หลา่นตีดิตัวมาเอง จงึเรยีนมาเพอืทราบ (กรณุา



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร    พกัหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 4,500 บาท เด็ก อายตุาํกวา่ 12 ปี ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

 อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตวัเครอืงบนิไปกลับ กรงุเทพฯ–ฉางซา-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั / คา่ทพีกั 2 ทา่น ต่อ หนงึ
หอ้งคู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท / คา่ภาษีสนามบนิจนี / คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 800บาท / คา่ธรรมเนยีม
เชอืเพลงิ / คา่ประกนัภยัทางอากาศ / คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุาม
รายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ  ตามรายการ / คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ 
ทมีนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ ชําระคา่ทวัร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บั
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 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  

เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

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

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื คา่ธรรมเนยีม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 



- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่วีซีา่ กบั
องคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัท่าน เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อื
เอกสารน ี
- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซอืตวัเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะททีา่นอยูต่อ่ เพอื
ทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรกัษาแทน ดังนันหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัรตดิมากบัเอกสาร 
หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ 

 
สรุปแผนความคุม้ครองประกนัภยัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  

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 เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ
, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรับผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รักษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรนัส ์ คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ที
โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้ เชน่ ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถ
ตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ท ี คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ 
ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอื
ตัวแทนประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 



 

 

 

 

 


