
 

  

 

 

 

 

 

จางเจยีเจยี
เทยีนเหมนิซาน

โชวจ์งิจอกขาว 

  

จางเจยีเจยี 
เทยีนเหมนิซาน-เทยีนจอืซาน-แกรนแคนยอ่น

โชวจ์งิจอกขาว 5 วนั 4 คนื
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แกรนแคนยอ่น 
คนื 
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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 * รวมคา่วซีา่จนี (วซีา่กรุ๊ป-หนา้ดา่น-800 บาท) รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) * รวม
คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้น
บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

ราคาไมร่วม คา่ทปิกระเป๋าขนึ-ลง, คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 100 หยวน
จนี / ทา่น และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวนจนี / ทา่นตลอดทรปิ / ราคาไมร่วมคา่วซีา่เดยีว  

หมายเหต ุ 1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน และทปิหัวหนา้
ทัวร ์50 หยวน  

3. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟล์หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั 

4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสยีงวา่ รายการท่องเทยีวในเสน้ทางน ีจะขนึอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ หากมอีปุ
สรรคทํ์าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืท่องเทยีวไมไ่ด ้เชน่ เทยีวบนิยกเลกิ เทยีวบนิลา่ชา้ อากาศไมเ่ออือํานวยใน
การท่องเทยีวหรอืในกรณีอนืๆ 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 / วัน 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู–ิฉางซา–จางเจยีเจยี-โชวน์างจงิจอกขาว    

03.30 น.  คณะพรอ้มกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู 9 บรเิวณ 
เกาะ-U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เจา้หนา้ทบีรษัิทฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกแกท่า่น 

06.25 น. ออกเดนิทางสูฉ่างซา เมอืงหลวงของมณฑลหหูนาน โดยเทยีวบนิท ีCZ606  

10.35 น.      เดนิทางถงึ“ฉางซา” ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ ตะวันออกตดิ
ภเูขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิภเูขาอหูลงิ ทศิใตต้ดิภเูขาเฮงิชาน มพีนืทปีระมาณ 12,500 ตร.กม.แบง่เขต
การปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ อกีทังยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตร์
และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหู
หนาน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจยี (4 ชวัโมง) ซงึตังอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหูหนาน
 ตอน กลางคอ่นมาทางใตข้องประเทศจนี เป็นพนืททีมีลีักษณะพเิศษและมทีัศนยีภาพทงีดงาม คลอบ
คลุมพนืทมีากกว่า 264 ตารางกโิลเมตร และ 97.7% ของพนืทเีป็นป่าไม ้จางเจยีเจยีไดถู้กประกาศ
ใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาตใินปี ค.ศ. 1982 ซงึแบง่ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก ่1. เขตวน
อทุยานแหง่ชาต ิ2. หบุเขาซยู ี3. ภเูขาเทยีนจอื ความโดดเด่นของทนี ีคอื ยอดเขาและเสาหนิทราย
ทตีังตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสงูกว่า 200 เมตร นอกจากนียังมชีอ่งแคบ ลําธาร สระนํา และ
นําตกมากมาย รวมทังมถํีากวา่ 40 ถํา ซงึทําใหส้ถานทแีหง่น ีมภีมูทิัศนท์งีดงาม จนไดรั้บการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่างทางรถจะวงิขา้ม สะพานแขวนอ่ายจา้ยตา้เฉียว 
Aizhai Bridge เป็นสะพานแขวนขา้มหุบเขาทใีหญ่ทสีดุในโลก สะพานแห่งนีตังอยูท่างทศิตะวันตก
ของมณฑลหหูนาน หา่งจากเมอืงจโีสวป่ระมาณ 20 กโิลเมตร ตัวสะพานตังอยูส่งูจากพนืดนิประมาณ 
330 เมตร เปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการ เมอืวันท ี31 มนีาคม ค.ศ. 2012 ชว่งทเีป็นสะพานแขวนสรา้ง
โดยไมม่ตีอมอ่ ตัวสะพานมคีวามยาว 1,176 เมตร ขา้มผา่นหบุเขาทอียูใ่กล ้ๆ  ตําบลอา่ยจา้ย ทมีแีมนํ่า
เตอ๋หา่งเหอไหลผา่นกลางหบุเขา นับวา่เป็นววิทวิทัศนอ์ันแสนงดงามตระการตา    

18.00 น.  รับประทานอาหาร 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
มนุษย์ของนางจิงจอกขาวซาบซงึตรงึดวงใจ ในความรักของจงิจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่ม
 ตัดฟืนทีฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสูเ้พือความรัก จนทา้ยทีสุดก็สมหวังในชีวิตคู่ และจบแบบ HAPPY 
ENDING ใหผู้ช้มกลับไปนอนฝันด ี

 โปรดทราบ เนอืงจาก โชว ์THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX  
เป็นการแสดงกลางแจง้ ประมาณปลายเดอืนพฤศจกิายน-กลางเดอืนมนีาคมของปีถัดไป อากาศหนาว
 เย็นจัด จะมกีารประกาศหยดุการแสดงชวัคราวทุกปี หากมกีารปิดการแสดงไมว่า่จะดว้ยกรณีใดๆทําให ้
เขา้ชมไม่ได ้ผูจั้ดรับผดิชอบเพยีงจัดโชวพ์นืเมอืงชดุ MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชว์
 สายฝนในม่านหมอก ทดแทนให ้หากไม่สามารถชมโชว์สายฝนในม่านหมอกได ้จะจัดโชว์ชุด
 魅力湘西表演 มนตเ์สนห่ต์ะวนัตก ทดแทนใหเ้ท่านัน และจะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทังสนิ 

  พักท ี VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว   
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วนัทสีอง  จางเจยีเจยี-เขาเทยีนเหมนิซาน–ทางเดนิกระจก-ประตสูวรรค–์ภาพวาดทราย 
ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี  

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม (ผูเ้ดนิทางรับทราบว่าความเสยีงว่า ไมว่่ากรณีใดๆหากขนึเขาเทยีนเห
มนิซานไมไ่ด ้บรษัิทรับผดิชอบเพยีงคนืค่าบัตรใหเ้ท่านัน / หากบัตรไดถู้กใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่ี
การคนืคา่บรกิารใดๆ) 

07.00 น.  เดนิทางสูเ่ทยีนเหมนิซาน ตังอยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจยี หา่งจากตัวเมอืงไป 8 กม. เทยีนเห
มนิซานเดมิเป็นชอืถํา ตังชอืมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใชเ้รียกเป็นชอืภูเขาดว้ยในปี ค.ศ. 1999 
เทยีนเหมนิซานมชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลก ไมใ่ชใ่นฐานะเป็นสถานทที่องเทยีว แต่เป็นทวีัดฝีมอื
ของนักบนิชันเยยีม ในการบนิลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรคแ์ห่งนี เทยีนเหมนิซานมยีอดสูงสุด สูง 
1,518 เมตรจากระดับนําทะเล ม ี พนืท ี190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายังเป็นพนืทป่ีาดบิทสีมบรูณ์
อยา่งทสีดุ ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มอีายนัุบรอ้ยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเทยีวเทยีนเห
มนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทนุประมาณ 550 ลา้นหยวน พัฒนาพนืทบีางสว่นใหเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว  

  เสน้ทาง A นําทา่นขนึกระเชา้กอนโดลา่ ทมีคีวามยาว 7.5 กโิลเมตร ขนึสูจุ่ดสงูสดุ “เซยีจา้น” 
โดยใชเ้วลา 40 นาท ีระหว่างทางท่านไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยยอดทสีงูเสยีดฟ้า ท่านจะได ้
เห็นเสน้ทางขนึเขาทมีโีคง้ถงึ 99 โคง้ นําท่านเดนิชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพสิจูน์ความสวยงามของ
หนา้ผาทงีดงามทสีดุแหง่หนงึ พรอ้มกบัความเสยีวของทางเดนิกระจก ทมีรีะยะทางประมาณ 60 เมตร 
สรา้งอยูส่งูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร *** สรา้งเสร็จแลว้ใหมล่า่สดุบนัไดเลอืนลอยฟ้า ความ
ยาว 12 ชว่ง ๆ ละประมาณ 70 เมตร สรา้งขนาบกับชอ่งเขาและยอดเขาเทยีนเหมนิซาน นําท่านลง
 บนัไดเลอืนมาจนถงึ ถําเทยีนเหมนิซาน หรอืเรยีกวา่ ถําประตสูวรรค ์เทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 
4 ภเูขาทสีวยของจนี เหตทุเีรยีกวา่ประตสูวรรคเ์พราะภเูขาเกดิระเบดิขนึเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็น
ชอ่งประตขูนึ ชอ่งประตนูสีงู 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 เมตร จากนันนังรถของการท่องเทยีว
ทอ้งถนิกลับลงมาทเีชงิเขา ชอ่งประตนูสีงู 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 เมตร  

  หมายเหต ุการเทยีวเทยีนเหมนิซานอาจมกีารสลบัเสน้ทาง โดยเปลยีนเป็น เสน้ทาง B (ขนึรถ- 
  บนัไดเลอืนขาขนึ-ลงดว้ยกระเชา้) ซงึเจา้หนา้ท ีไกดท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรจ์ะเป็นผูต้ัดสนิใจ ในกรณี
  ทคีวินักทอ่งเทยีวเขา้ควิยาวมากจนเกนิไป โปรดทราบ ถา้กระเชา้เทยีนเหมนิประกาศปิด ไมว่า่ 
  กรณีใด เชน่ ปิดซอ่มประจําปี,ลมแรง เป็นตน้ ลกูคา้ทเีดนิทางกับบรษัิททัวรใ์นชว่งดังกลา่ว  
  ขอแจง้ใหท้ราบวา่ บรษัิทฯจะเปลยีนเป็น เทยีวทะเลสาบเป่าเฟิงห ูและถํามังกรเหลอืง  
  ทดแทนให ้ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิขนึ ในสว่นนทีางบรษัิทฯจะเป็นผูรั้บชอบ 

 แทน  นําทา่นไปลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ู ซงึเป็นทะเลสาบบนเขาสงูทหีาไดย้าก เนอืทผีวิ
นํารวม 30 เฮกดาร ์ นําลกึถงึ 72 เมตร มคีวามยาวถงึ 2.5 กโิลเมตร รายลอ้มดว้ยยอดเขา “ยากทจีะ
แยกไดว้า่นําอยูใ่นภเูขาหรอืภเูขากนัแน่ 

 แทน  นําทา่นสู ่ถําหวงหลงตง้ หรอื ถําวงัมงักรเหลอืง ถําแหง่นมีคีวามสงู 160 เมตร มคีวามลกึ 
1.5 กโิลเมตร ถําแบง่ออกเป็น 4 ชนั ภายในถํามอีา่งเก็บนํา 1 แหง่ ลําธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้ง
โถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิเทยีว 90 กวา่แหง่ นําทา่นลอ่งเรอืไปตามธารนําใตด้นิ ชมถําวังมงักร ชม
วังแกว้ผลกึ วังซอืหงอคง ชมประตแูหง่ความสขุ ชมประตอูายยุนื ฯลฯ ตนืตาตนืใจกบัหนิงอกหนิยอ้ย
ทมีรีปูรา่งแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน่ หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ หนิเครอืงดนตรจีนี ชม
นําตกเทวดาสวรรค ์ฯล 

เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย    นําทา่นชม จวนิเซงิฮวาเยยีน (ภาพเขยีนทราย) สถานทจัีดแสดงภาพวาดของหลจีวนิเซงิ ซงึ
เป็นผูท้รีเิรมิศลิปะแบบใหม่ทเีรยีกกันว่า จติรกรรมภาพเม็ดทรายทใีชว้ัสดุจากธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ี
เม็ด ทราย กงิไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมาลว้นไดรั้บรางวัลและ
คําชมมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นทีเลืองลือไปทัวโลก  เดินทางสู่รา้นยางพารา ซงึเป็น
ผลติภณัฑท์มีชีอืเสยีงของประเทศจนี 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

   อสิระเดนิเลน่ยอ่ยอาหาร และชอ้บปิงสนิคา้พนืเมอืง ทถีนนคนเดนิ XIBUJIA (ซปีู้ เจยี)  

  พักท ีJINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม ภเูขาเทยีนจอืซาน-รา้นหยก-เขาอวตาร-เทยีนเสยีตอีเีฉยีว-รา้นนวดเทา้  

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

    นําท่านขนึลฟิทแ์กว้ สูภู่เขาเทยีนจอืซาน หรอื ภูเขาเจา้ฟ้า เทยีนจอืซานมเีนอืท ี65 ตาราง
กโิลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได ้1,250 เมตรจากระดับนําทะเล ดา้นทศิตะวันออก ทศิใต ้และทศิ
ตะวันตก ของเขาเทยีนจอืซานเต็มไปดว้ยชะง่อนผาสงูชนั มลํีาหว้ยลกึและมป่ีาหนิยักษ์รูปร่างต่างๆ 
นําทา่นสูจ่ดุชมววิบนเขาเพอืชมความงามของเขาเจา้ฟ้า หมายเหต ุ(ผูเ้ดนิทางรับทราบว่าความเสยีง
วา่ ไมว่า่กรณใีดๆ หากขนึเขาเทยีนจอืซานไมไ่ด ้บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บตัรใหเ้ทา่นัน / หาก
บตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิาร) 

  ชม สวนสาธารณะจอมพลเฮอ่หลง สวนแห่งนีไดร้ับการจัดตังขนึเมอืปี ค.ศ. 1986 เพอืเป็น
เกยีรตแิก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมวินสิตจ์นี ซงึเป็นชาวสเีจยีและมถีนิกําเนดิอยู่ในบรเิวณน ี
ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมจีุดชมววิซงึสามารถชมยอดเขา และหนิแปลกนับไม่ถว้น เชน่ เขา
พู่กัน เขาจักรพรรด ิเขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ ทัศนียภาพบนเขาจะเปลยีนไป
ตลอดเวลา ในเวลาททีอ้งฟ้าแจม่ใสทา่นจะเห็นทวิทัศนส์วยงามกวา้งไกล  

  นําชมเทยีนเซยีตอีเีฉยีว (สะพานหนงึในใตห้ลา้) มทีวิทัศน์ทสีวยงามเป็นทถี่ายทําภาพยนตร์
หลายเรอืง นําทา่นลงเขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป๋หลง สงู 326 เมตร * อาจมกีารสลับเสน้ทางเป็นขนึลฟิท์
แกว้-ลงกระเชา้ลอยฟ้า  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร   

   นําชมหยกจีนของลําค่าทขีนึชอื ซงึชาวจีนมีความเชอืว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม 
สตปัิญญา และความยตุธิรรม ลัทธขิงจอืยังใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา 
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกลา้หาญ เชอืกันว่าหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบ
แต่ความสขุ ความเจรญิรุ่งเรอืง รํารวยและมโีชค รวมถงึทําใหอ้ายยุนือกีดว้ย ใหท้่านเลอืกชมหยกที
ไดผ้า่นการเจยีระไนมาเป็นเครอืงประดับนําโชคในรูปแบบต่างๆ อาทเิชน่ กําไลหยก แหวนหยก หรอื 
เผเ่ยา้ เพอืซอืเป็นของขวัญของฝาก     

  นําท่านไปผ่อนคลายความเมอืยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้และแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี ที
ศูนยว์จัิยทางการ แพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดตีถงึปัจจุบันการ
สง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังกาวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารพักท ี JINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี  ภาพเขยีนสบิล–ีรา้นผา้ไหม–แกรนดแ์คนยอ่น SKY BRIDGE-ฉางซา   
 ** วนันเีดนิทางไกล 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

   นําชมทวิทศันภ์าพเขยีนสบิล ีซงึเป็นแนวทวิเขาทปีระกอบดว้ยยอดเขารปูรา่งแปลกพสิดารเรยีง
รายกนั  200 ยอด โดยมลํีาธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทวิเขาเป็นภาพทสีวยงามราวกับภาพเขยีน 
(รวมรถไฟฟ้าเล็ก) 

   แวะรา้นผา้ไหม ชมโรงงานผลติผา้ไหมของจนี ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทังใช ้
เครอืงจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพอืมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม ซงึเหมาะกับการซอื
เป็นทังของฝากและใชเ้อง 
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เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร 

   นําชมสะพานแกว้ขา้มเขาทยีาวทสีดุในโลก สถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหมใ่นจางเจยีเจยี เดนิทาง
ชม SKY WALK แห่งใหมล่่าสดุ ดว้ยความยาวถงึ 430 เมตร (1,410 ฟตุ)กวา้ง 6 เมตร (20 ฟตุ) สงู
ถงึ 300 เมตร (984 ฟตุ) วัดใจกนัดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กับววิทวิทัศน์ทสีดุหววิ.....สดุเสยีว 
และสวยงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ   

 In comparison, the Grand Canyon Skywalk in 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
เกดิภาวะลมแรงหรอืฝนตก เจา้หนา้ทอีาจพจิารณาไมใ่หนั้กทอ่งเทยีวเดนิขา้มสะพาน  
- เนอืงจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม ่ทจีะตอ้งผา่น
การตรวจสอบความปลอดภยัขนัสงูสดุ และตอ้งไดร้ับหนังสอืรับรองจากรัฐบาลจนีจงึจะเปิดใหบ้รกิาร
ได ้หากในวันททีา่นไปชมสะพาน สะพานปิดใหบ้รกิารไมว่า่จะดว้ยสาเหตอุะไร ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธ์
ในการเปลยีนสถานทเีทยีวอนืทดแทน ในราคาบตัรทใีกลเ้คยีงกนั 

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร  

 พักท ีJINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้  จางเจยีเจยี-ฉางซา-ถนนคนเดนิซปีู้ -กรงุเทพฯ **วันนเีดนิทางไกล 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

   นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางซา (4 ชวัโมง) ซงึมปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 
3,000 ปี ในสมยัราชวงศฉ์นิราชสํานักไดส้งัการใหม้กีารจัดตงัเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง
ตอ่มาเปลยีนชอืเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีงตอนเหนือตดิกับทะเลสาบ
ตา้ถงิ ตะวันออกตดิกับภูเขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิกับภเูขาอูหลงิ ทศิใตต้ดิกับภเูขาเฮงิชาน มพีนืที
ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ 

เทยีง  ถงึฉางซา รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

   อสิระชอ้บปิงบนถนนคนเดนิซปีู้   เลอืกซอืของทรีะลกึถกูใจ *ไดเ้วลานัดหมาย เดนิทางไป
สนามบนิ  

19.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ CZ 605 (บรกิารอาหารบนเครอืง) 

21.55 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

*************************** 
อตัราคา่บรกิาร    พกัหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 4,000/4,500 บาท  **ไมแ่จกกระเป๋า  

   เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี ราคาเทา่ผูใ้หญ ่ 
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อตัราคา่บรกิารรวม  ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ กรุงเทพฯ-ฉางซา-กรุงเทพฯ ชนัประหยัด / ค่าทพีัก 2 ท่าน ต่อ หนงึ
หอ้งคู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท / ค่าภาษีสนามบนิจนี / รวมค่าวซีา่จนี (วซีา่กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าธรรมเนียม
เชอืเพลงิ / คา่ประกนัภยัทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบตุามรายการ / ค่ารถรับสง่ตามสถานทที่องเทยีวระบตุาม
รายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ตามรายการ / คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ 
ทมีนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม  / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ ชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุให ้
กบัลกูคา้ในวงเงนิ 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 - หักคา่ใชจ้า่ย 5000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึ
ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 

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

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

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

หมายเหตุ การยืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนไดท้ีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซงึกฎเกณฑ์การยืน 
คา่ธรรมเนยีม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไม่
ทราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

 

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 รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย และเมืองเฟิงหวาง มณฑลหูหนาน ไดอ้อกระเบียบเพือรักษา
สงิแวดลอ้ม โดยตังแตว่ันท ี1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดกํ้าหนดใหโ้รงแรมรวมถงึสถานทพีักตากอากาศ ให ้
ยกเลกิการใหบ้รกิารวางฟรสีงิของทใีชแ้ลว้ทงิ อนัไดแ้ก ่แปรงสฟัีน ยาสฟัีน หว ีแชมพ ูหมวกอาบนํา รองเทา้แตะ 
เป็นตน้ เพือเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสงิแวดลอ้ม ถา้ผูเ้ขา้พักตอ้งการใชส้งิของดังกล่าวจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยเอง โดยจา่ยตามราคาทโีรงแรมทุกทกํีาหนดไว ้หรอืกรุณานําสงิของใชเ้หล่านตีดิตัวมาเอง จงึเรยีนมา
เพอืทราบ (กรุณาสอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไมว่างไวใ้นหอ้งอาบนํา แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไวใ้นหอ้ง
อาบนําแต่คดิคา่บรกิารเมอืทา่นเชค็เอาท)์ 
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ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่วีซีา่ กับ
องคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผู ้
ถอืเอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทัวร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 

4. หากบัตรสูญหาย ท่านตอ้งจ่ายค่าทพีัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซอืตัวเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะทที่านอยู่ต่อ 
เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 

5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทุกแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 
ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถอืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรอืสง่บัตรตดิมากับ
เอกสาร 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 เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ 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 - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทรีะบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัยเป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ที
โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อ
ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทน
นวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 


