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จางเจียเจีย--Sky Bridge-ภู
ภูเขาอวตาร
เฟิ งหวาง
งหวาง-โชว์
โชว์จงจอกขาว
ิ
5 ว ัน 4 คืน
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จุดเด่น:







จางเจียเจีย! แกรนแคนย่อน Sky Bridge ภูเขาอวตาร โชว์จงจอกขาว
ิ
จางเจียเจีย! สะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK
เฟิ งหวาง! รวมล่องเรือกลางคืน
พิเศษ! รถโค ้ช VIP + ฟรี WIFI บนรถ,พักโรงแรม 4 ดาว,
ฉางซา! พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ไม้ไผ่
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ 1 ล ้านบาท *เงือนไขตามกรมธรรม์
ราคา

พ ักเดียว เพิม

่
วีซา

14 - 18 มี.ค. 61

22,900.-

4,000.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

18 - 22 เม.ย. 61

22,900.-

4,000.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

23 - 27 พ.ค. 61

21,900.-

4,000.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

13 - 17 มิ.ย. 61

21,900.-

4,000.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

11 - 15 ก.ค. 61

22,900.-

4,500.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61

21,900.-

4,000.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

12 – 16 ก.ย. 61

21,900.-

4,000.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

ว ันเดินทาง

* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มรี าคาเด็ก
ราคารวม ค่าตัวเครืองบิน + รวมภาษี สนามบินไทย+จีน (CN TAX) / ค่าวีซา่ กรุ๊ป 800.ราคาไม่รวม ค่าทิปกระเป๋ าขึน-ลง, ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถินและค่าทิปคนขับรถท ้องถิน
100 หยวนจีน / ท่าน และ ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 50 หยวนจีน / ท่านตลอดทริป / ราคาไม่รวมค่าวีซา่ เดียว
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2. สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้ทราบใน

ั ด
ิ ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เวลากระชนช
เจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง

4. ผู ้เดินทางเข ้าใจและรับทราบความเสียงว่า รายการท่องเทียวในเส ้นทางนี จะขึนอยูก
่ บ
ั สภาพภูมอ
ิ ากาศ หากมีอป
ุ
สรรค์ทําให ้การเดินทางล่าช ้า และ/หรือท่องเทียวไม่ได ้ เช่น เทียวบินยกเลิก เทียวบินล่าช ้า อากาศไม่เอืออํานวยใน
การท่องเทียวหรือในกรณีอนๆ
ื บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวให ้เท่านัน หากบัตรได ้ถูก
ใช ้ไปบางส่วนแล ้ว จะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการใดๆ
โปรดทราบ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่ าเท ้า ผ ้าไหม จํ าเป็ นต ้องบรรจุในรายการ
1. การประชาสัมพันธ์สน
ื
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจําเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม ซือหรือไม่ซอ
ขึนอยูก
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
2. ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตก
ลงเรืองการเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายที
เกิดขึนจากท่านทันทีเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

3

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

สุวรรณภูม-ิ ฉางซา-เฟิ งหวาง-ล่องเรือถ ัวเจียง * ว ันนีเดินทางไกล

04.00 น.

ั 4
คณะพร ้อมกันทีท่า อากาศยานสุว รรณภูม ิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชน
ประตู 9-10 บริเวณ เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเทิรน
์ แอร์ไลน์ (CZ) เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯจะคอย
ให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น

06.40 น.

เดินทางไปสนามบินฉางซา โดยเทียวบินที CZ 606

11.00 น.

ถึง “ฉางซา” ตังอยูท
่ างตอนใต ้ของแม่นําเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัว
เซียว ตะวั นตกติดภูเ ขาอูห ลิง ทิศ ใต ้ติด ภูเ ขาเฮิง ชาน มีพ ืนทีประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อําเภอ อีกทังยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศ
ิ าสตร์และ
วัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปั จจุบน
ั เป็ นศูนย์กลางด ้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร ้อยแล ้ว

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ งหวง (5 ชัวโมง) ซึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด ้าน
วัฒนธรรมอันลํ าค่าทีตกทอดมาจากราชวงศ์ห มิงและราชวงศ์ช งิ มีถนนทีปูด ้วยหินเขีย วกว่า 20 สาย
สิงก่อสร ้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังได ้ชมเมืองทีสร ้างขึนสมัยราชวงศ์ถัง ซึงเมืองสร ้าง
ื า “หวงซือเฉียวกูเ่ ฉิง” เดิมเป็ นทีว่าการอําเภอ มีจด
ขึนด ้วยหินมีชอว่
ุ เด่น คือ กํ าแพงโบราณซึงสร ้างใน
สมัยราชวงศ์หมิง เป็ นสถานทีได ้รับความนิยมและเป็ นสถานศึกษาค ้นคว ้าประวัตค
ิ วามเป็ นมาทังชาวจีน
และต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัตข
ิ องท่านเสินฉงเหวินทําให ้ผู ้คนได ้รู ้จักทีมาทีไปของเมืองฟ่ งหวง
นันเอง

19.00 น.

ถึงเฟิ งหวง รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร

 นํ าท่านนงเรื
ั อแจวถ ัวเจียง ชมบ้านเรือนริมนําและชมเจดียว์ า่ นหมิง ยามราตรี
 เฟิ งหวางยามคํา ชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามคําทีเต็มไปด ้วยแสงสีแบบตืนตาตืนใจ ชมผับบาร์
ทีคึกคักริมแม่นําถัว ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิสุดเดช ชมและเลือกซือสินค ้า HANDMADE ทําเองกับ
มือ มีเสือยืด รองเท ้าแตะ รองเท ้าผ ้าใบ เขียนสีลงลายสดใส แบบนังวาดกันจะๆ มีเสือผ ้าพืนเมืองปั ก
ลาย และของพืนเมือง ต่างๆ ฯลฯ
พักที JIANG TIAN DUJIACUN HOTE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสอง

เฟิ งหวาง–สะพานห ัวเหมิน–จางเจียเจีย-โชว์จงจอกขาว
ิ

05.00 น.

เฉพาะท่านทีสนใจ ** ท่านสามารถตืนเช ้าเพือไปรอชมแสงแรก ของเมืองโบราณเฟิ งหวาง ทีสะพาน
"หนานหัวเหมิน" ทีครอบคลุมจุดชมวิวสําคัญของเมืองเฟิ งหวางไว ้ เช่น แม่นําถัวเจียง สะพาน 3 ระดับ
1. สะพานกระโดดหิน 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุ ้ง ชมบ ้านโบราณริม นํ าทีเรียงรายอยู่สองฝั ง
แม่นํา ชมแสงอาทิตย์แรกยามรุง่ อรุณ อากาศในวันนีอาจเป็ นใจหรือไม่เป็ นใจ ท่านต ้องเสียงใจและเสียง
โชค แต่ถ ้าวันนีเป็ นวันของเรา ท่านจะอิมเอมทีเห็นแสงสีทองค่อยๆ สาดส่องฉาดฉายพ ้นขอบขุนเขาเข ้า
ไล ้อาบหมูบ
่ ้านและลํานํ า สวยจริงๆ ขอบอก (รายการนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาวะอากาศ)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 ลงจากสะพานหนานหัวเหมิน นํ าท่านเดินชมเมืองโบราณเฟิ งหวาง เฟิ งหวางมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางด ้านวัฒนธรรมอันลําค่า ทีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนทีปูด ้วยหินเขียว 20
กว่าสาย เรียงรายด ้วยร ้านขายของพืนเมือง อาหารขนมหลากชนิด มีกําแพงเมืองโบราณ “เฟิ งหวางกู่
เฉิง” ซึงสร ้างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง

 นํ าท่านชมหงเฉียว สะพานไม ้โบราณทีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข ้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีก
แห่งหนึงของเฟิ งหวาง คือบ ้านทียกพืนสูงเรียงรายกันบนริมนํ าทีใสสะอาจจนเห็นก ้นบึง เป็ นทัศนียภาพ
ทีสวยงามและเป็ นทีนิยมชืนชอบทังชาวจีนและชาวต่างประเทศ
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(หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์ไม่ได ้รวมค่าล่องเรือในแม่นําถัวเจียง (กลางว ัน) และบัตรเข ้าชมบ ้านเกิด
ื ง
ของกวีเสินฉงเหวิน สําหรับท่านทีต ้องการล่องเรือในแม่นําถัวเจียง และเข ้าชมบ ้านเกิดของกวีชอดั
เสินฉงเหวิน กรุณาแจ ้งความประสงค์กบ
ั ไกด์หรือหัวหน ้าทัวร์ล่วงหน ้า และท่านต ้องจ่ายค่าล่องเรือและ
ค่าบัตรเข ้าชมเพิมท่านละ 140 หยวน)
เทียง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 นํ าท่านเดินทางสูจ่ างเจียเจีย (3.5 ชัวโมง-ทางด่วน) ซึงตังอยูท
่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต ้ของประเทศจีน เป็ นพืนทีทีมีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพทีงดงาม
คลอบคลุม พืนทีมากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพืนทีเป็ นป่ าไม ้ จางเจีย เจียได ้ถูก
ประกาศให ้เป็ นเขตอนุรักษ์ วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได ้แก่ 1.เขตวน
อุทยานแห่งชาติ 2.หุบเขาซูย ี 3.ภูเขาเทียนจือ ความโดดเด่นของทีนี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายทีตัง
่ งแคบ ลํ าธาร สระนํ า และนํ าตก
ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนียังมีชอ
มากมาย รวมทังมีถํากว่า 40 ถํา ซึงทําให ้สถานทีแห่งนี มีภม
ู ท
ิ ัศน์ทงดงาม
ี
จนได ้รับการประกาศให ้เป็ น
มรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่า งทางรถจะวิงข ้าม สะพานแขวนอ่า ยจ ้ายต ้าเฉี ยว Aizhai
Bridge เป็ นสะพานแขวนข ้ามหุบเขาทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก สะพานแห่งนีตังอยูท
่ างทิศตะวันตกของมณฑล
หูหนาน ห่างจากเมืองจีโสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตังอยูส
่ งู จากพืนดินประมาณ 330 เมตร
เปิ ดใช ้งานอย่างเป็ นทางการ เมือวันที 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 ช่วงทีเป็ นสะพานแขวนสร ้างโดยไม่ม ี
ตอม่อ ตัวสะพานมีความยาว 1,176 เมตร ข ้ามผ่านหุบเขาทีอยูใ่ กล ้ๆ ตํ าบลอ่ายจ ้าย ทีมีแม่นําเต๋อห่าง
เหอไหลผ่านกลางหุบเขา นับว่าเป็ นวิวทิวทัศน์อน
ั แสนงดงามตระการตา
18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

 นํ าท่านไปชมโชว์อลังการหวานหยด THE

LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A
FAIRY FOX ฟั งเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นั กแสดงกว่า 500 ชีวต
ิ โลดแล่นอยูบ
่ นเวทีกลางแจ ้ง
อลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึงอีงกับเทคนิคการเปลียนร่ า ง เ ป็ น
มนุ ษ ย์ข องนางจิงจอกขาวซาบซึงตรึง ดวงใจในความรั ก ของจิงจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่ ม
ตัดฟื นทีฝ่ าฟั นอุปสรรค์ต่อสู ้เพือความรักจนท ้ายทีสุดก็สมหวังในชีวต
ิ คู่ และจบแบบ HAPPY ENDING
ให ้ผู ้ชมกลับไปนอนฝั นดี
โปรดทราบ เนืองจาก โชว์ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX
เป็ นการแสดงกลางแจ ้ง หากมีการปิ ดการแสดงไม่วา่ จะด ้วยกรณีใดๆทํ าให ้เข ้าชมไม่ได ้ ผู ้จัดรับผิดชอบ
เพียงจัดโชว์พนเมื
ื
องชุด MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชว์สายฝนในม่านหมอก ทดแทนให ้
หากไม่ ส ามารถชมโชว์ส ายฝนในม่า นหมอกได ้ จะจั ด โชว์ช ุด 魅力湘西表演 มนต์เ สน่ห ต
์ ะว น
ั ตก
ทดแทนให ้เท่านัน และจะไม่มก
ี าร
พักที VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์–แกรนด์แคนย่อน SKY BRIDGE

เช ้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
(ผู ้เดินทางรับทราบว่าความเสียงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึนเขาเทียนเหมินซานไม่ได ้ บริษัทรับผิดชอบ
เพียงคืนค่าบัตรให ้เท่านัน / หากบัตรได ้ถูกใช ้ไปบางส่วนแล ้ว จะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการใดๆ)
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07.00 น.



เดินทางสูเ่ ทียนเหมินซาน ตังอยูท
่ างตอนใต ้ของจางเจียเจีย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเห
มินซานเดิมเป็ นชือถํา ตังชือมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช ้เรียกเป็ นชือภูเขาด ้วยในปี ค.ศ. 1999 เทียน
ื
เหมิน ซานมีช อเสี
ย งเป็ นทีรู ้จั กไปทั วโลก ไม่ใช่ใ นฐานะเป็ นสถานทีท่อ งเทียว แต่เป็ นทีวัดฝี มือ ของ
นั กบินชันเยียม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518
เมตรจากระดับนํ าทะเล มีพนที
ื
190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็ นพืนทีป่ าดิบทีสมบูรณ์อย่างทีสุด
ต ้นไม ้ใหญ่แต่ละต ้นมีอายุนับร ้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเทียวเทียนเหมินซาน ได ้ใช ้
เงินลงทุนประมาณ 550 ล ้านหยวน พัฒนาพืนทีบางส่วนให ้เป็ นสถานทีท่องเทียว
้ ทาง A นํ าท่านขึนกระเช ้ากอนโดล่า ทีมีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึนสูจ
่ ุดสูงสุด “เซียจ ้าน”โดยใช ้
เสน
เวลา 40 นาที ระหว่ า งทางท่ า นได ้ชมความงามของภู เ ขานั บ ร ้อยยอดทีสูงเสีย ดฟ้ า ท่า นจะได ้เห็ น
เส ้นทางขึนเขาทีมีโค ้งถึง 99 โค ้ง นํ าท่านเดินชมหน ้าผาลอยฟ้ าให ้ท่านพิสจ
ู น์ความสวยงามของหน ้าผา
ทีงดงามทีสุดแห่งหนึง พร ้อมกับความเสียวของทางเดินกระจก ทีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร ้างอยู่
สูงกว่าระดับนํ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร *** สร ้างเสร็ จแล ้วใหม่ล่าสุดบันไดเลือนลอยฟ้ า ความยาว 12
ช่วง ๆ ละประมาณ 70 เมตร สร ้างขนาบกับช่องเขาและยอดเขาเทียนเหมินซาน นํ าท่านลงบันไดเลือน
มาจนถึง ถําเทียนเหมินซานหรือเรียกว่า ถําประตูส วรรค์ เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาทีสวยของ
จีน เหตุทเรี
ี ยกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูขน
ึ ช่อง
ประตูนสู
ี ง 131.5 เมตร กว ้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร จากนันนังรถของการท่องเทียวท ้องถินกลับลงมาที
เชิงเขา ช่องประตูนสู
ี ง 131.5 เมตร กว ้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร
้ ทาง B (ขึนรถ-บันได
หมายเหตุ การเทียวเทียนเหมินซานอาจมีการสลับเส ้นทาง โดยเปลียนเป็ น เสน
เลือนขา ขึน-ลงด ้วยกระเช ้า) ซึงเจ ้าหน ้าที ไกด์ท ้องถินและหัวหน ้าทั วร์จะเป็ นผู ้ตัดสินใจ ในกรณีทคิ
ี ว
นักท่องเทียวเข ้าคิวยาวมากจนเกินไป แวะร ้านผ ้าไหม ชมโรงงานผลิตผ ้าไหมของจีน ชมวิธก
ี ารนํ าเส ้น
ไหมออกมาผลิตเป็ นสินค ้าทังใช ้เครืองจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพือมาทํ าไส ้นวม
ผ ้าห่มไหม ซึงเหมาะกับการซือเป็ นทังของฝากและใช ้เอง

้ ยนเหมินประกาศปิ ด ไม่วา่ กรณีใด เชน
่ ปิ ดซอ
่ มประจํ าปี ,ลมแรง เป็ น
โปรดทราบ ถ ้ากระเชาเที
ต ้น ลูก ค ้าทีเดิน ทางกับ บริษัท ทั วร์ในช ่วงดั งกล่าว ขอแจ ้งให ้ทราบว่า บริษัทฯจะเปลียนเป็ น
ึ
เทียวทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู และถํามังกรเหลืองทดแทนให ้ ซงจะมี
คา่ ใชจ่้ ายเพิมขึน ในสว่ นนีทาง
บริษัทฯจะเป็ นผู ้รับชอบ
แทน  นํ าท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิ งหู ซึงเป็ นทะเลสาบบนเขาสูงทีหาได ้ยาก เนือทีผิวนํ า
รวม 30 เฮกดาร์ นํ าลึกถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายล ้อมด ้วยยอดเขา “ยากทีจะแยก
ได ้ว่านํ าอยูใ่ นภูเขาหรือภูเขากันแน่
แทน  นํ าท่านสู่ ถําหวงหลงต้ง หรือ ถําว ังม ังกรเหลือง ถําแห่งนีมีความสูง 160 เมตร มีความลึก
1.5 กิโลเมตร ถําแบ่งออกเป็ น 4 ชัน ภายในถํามีอา่ งเก็บนํ า 1 แห่ง ลํ าธารใต ้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห ้อง
โถง 13 ห ้อง และระเบียงเดินเทียว 90 กว่าแห่ง นํ าท่านล่องเรือไปตามธารนํ าใต ้ดิน ชมถําวังมังกร ชม
วังแก ้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยน
ื ฯลฯ ตืนตาตืนใจกับหินงอกหินย ้อยที
มีรป
ู ร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครืองดนตรีจน
ี ชมนํ าตก
เทวดาสวรรค์ ฯล
เทียง

่ ท
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล ้วเดินทางเข ้าสูอ
ุ ยานอูห
่ ลิงหยวน
ื ยงของประเทศจีน
เดินทางสูร่ ้านยางพารา สินค ้าผลิตทีมีชอเสี



นํ าชมสะพานแก ้วข ้ามเขาทียาวทีสุดในโลก
สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ในจางเจียเจีย เดินทาง
ชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด ้วยความยาวถึง
430 เมตร (1,410 ฟุต)กว ้าง 6 เมตร (20 ฟุต) สูง
ถึง 300 เมตร (984 ฟุต) วัดใจกันด ้วยทางเดินทาง
กระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ทสุ
ี ดหวิว.....สุดเสียว
และสวยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ
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.
หมายเหตุ
- หากลูกค ้าไม่ต ้องการเดินสะพานกระจก สามารถไปถ่ายรูปทีหัวสะพานได ้
- เนืองจากสะพานแก ้ว GRAND CANYON SKYWALK มีความยาวถึง 430 เมตร สูงถึง 300 เมตร หาก
เกิดภาวะลมแรงหรือฝนตกเจ ้าหน ้าทีอาจพิจารณาไม่ให ้นักท่องเทียวเดินข ้ามสะพาน
- เนืองจากสะพานแก ้ว GRAND CANYON SKYWALK เป็ นสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ ทีจะต ้องผ่านการ
ตรวจสอบความปลอดภัยขันสูงสุด และต ้องได ้รับหนั งสือรับรองจากรัฐบาลจีนจึงจะเปิ ดให ้บริการได ้
หากในวันทีท่านไปชมสะพาน สะพานปิ ดให ้บริการไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุอะไร ทางผู ้จัดขอสงวนสิทธ์ใน
การเปลียนสถานทีเทียวอืนทดแทน ในราคาบัตรทีใกล ้เคียงกัน
19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

ี อีเฉียว-ร้านหยก-ร้านสมุนไพรจีน
ภูเขาเทียนจือซาน-เขาอวตาร-เทียนเสยตี

เช ้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
หมายเหตุ (ผู ้เดินทางรับทราบว่าความเสียงว่า ไม่วา่ กรณีใดๆ หากขึนเขาเทียนจือซานไม่ได ้ บริษัทฯ
รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให ้เท่านัน / หากบัตรได ้ถูกใช ้ไปบางส่วนแล ้ว จะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการ)
่ เู ขาเทียนจือซาน หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจือซานมีเนือที 65 ตาราง
 นํ าท่านขึนลิฟท์แก ้ว สูภ
กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได ้ 1,250 เมตรจากระดับนํ าทะเล ด ้านทิศตะวันออก ทิศใต ้ และทิศตะวันตก
่ ุด
ของเขาเทียนจือซานเต็มไปด ้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลําห ้วยลึกและมีป่าหินยักษ์ รูปร่างต่างๆ นํ าท่านสูจ
ี อีเฉียว (สะพานหนึงในใต ้หล ้า) มี
ชมวิว บนเขาเพือชมความงามของเขาเจ ้าฟ้ า นํ า ชมเทีย นเซ ยตี
ทิว ทั ศน์ทสวยงามเป็
ี
นทีถ่ายทํ า ภาพยนตร์หลายเรือง นํ าท่านขึน-ลงเขาด้ว ยลิฟ ท์แ ก้วไป่หลง สูง
326 เมตร

เทียง

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคารบนเขา



นํ า ชมหยกจีนของลํ าค่า ทีขึนชือ ซึงชาวจีนมีค วามเชือว่า หยกคือ สัญ ลั ก ษณ์ ของความดีงาม
สติปัญญา และความยุตธ
ิ รรม ลั ทธิขงจือยังให ้ความหมายของหยกในแง่ของสัญลั กษณ์ แห่งปั ญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกล ้าหาญ เชือกันว่าหากใครได ้ครอบครองหยกจะพบแต่
ความสุข ความเจริญรุง่ เรือง รํารวยและมีโชค รวมถึงทําให ้อายุยน
ื อีกด ้วย ให ้ท่านเลือกชมหยกทีได ้ผ่าน
การเจียระไนมาเป็ นเครืองประดับนํ าโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กํ าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย ้า
เพือซือเป็ นของขวัญของฝาก

 นํ าท่านไปผ่อนคลายความเมือยล ้าด ้วยการนวดฝ่าเท้าและแชเ่ ท้าด้วยยาสมุนไพรจีน ทีศูนย์วจิ ัย
ทางการ แพทย์แผนโบราณ ฟั งเรืองราวเกียวกับการแพทย์โบราณตังแต่อดีตถึงปั จจุบันการส่งเสริมการ
ใช ้สมุนไพรจีนทีมีมานานนับพันปี พร ้อมรับฟั งกาวินจ
ิ ฉั ยโรคโดยแพทย์ผู ้เชียวชาญ
18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีห้า

จางเจียเจีย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-สุวรรณภูม ิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (4 ชัวโมง) ซึงมีประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาอันยาวนานมากกว่า
3,000ปี ในสมั ย ราชวงศ์ ฉิ น ราชสํ า นั ก ได ส
้ ั งการให ม
้ ี ก ารจั ด ตั งเขตฉางซาเป็ นลั ก ษณะเขตการ
ปกครอง ต่อมาเปลียนชือเขตฉางซาเป็ นรัฐฉางซา ตังอยูท
่ างตอนใต ้ของแม่นําเซียง ตอนเหนือติดกับ
ทะเลสาบต ้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต ้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มี
พืนทีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อําเภอ
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
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 อิสระช ้อบปิ งบนถนนคนเดินหวงซงิ เลือกซือของทีระลึกถูกใจ

แล ้วเดินทางไปสนามบิน

19.20 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเธิรน
์ แอร์ไลน์ เทียวบินที CZ605

21.30 น.

เดินทางกลับถึงสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดีภาพ

อ ัตราค่าบริการ

พ ักห้องเดียวจ่ายเพิม 4,000/4,500 บาท เด็ก อายุตากว่
ํ
า 12 ปี ราคาเท่าผูใ้ หญ่

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 และเมืองเฟิ งหวาง มณฑลหูหนาน ได ้ออกระเบียบเพือรักษาสิงแวดล ้อม
โดยตั งแต่วั นที 1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได ้กํ าหนดให ้โรงแรมรวมถึงสถานทีพัก ตากอากาศ ให ้ยกเลิกการ
ิ
ให ้บริการวางฟรีสงของที
ใช ้แล ้วทิง อันได ้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบนํ า รองเท ้าแตะ เป็ นต ้น เพือ
เป็ นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิงแวดล ้อม ถ ้าผู ้เข ้าพักต ้องการใช ้สิงของดังกล่าวจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายเอง โดย
จ่า ยตามราคาทีโรงแรมทุก ทีกํ า หนดไว ้ หรือ กรุณานํ าสิงของใช ้เหล่านีติดตัว มาเอง จึง เรีย นมาเพือทราบ (กรุณา
สอบถาม โรงแรมบางแห่งอาจไม่วางไว ้ในห ้องอาบนํ า แต่โรงแรมบางแห่งอาจวางไว ้ในห ้องอาบนํ าแต่คด
ิ ค่าบริการ
เมือท่านเช็คเอาท์)

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
อ ัตราค่าบริการรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ–ฉางซา-กรุงเทพฯ ชันประหยัด / ค่าทีพัก 2 ท่าน ต่อ หนึงห ้อง
คู่ / ค่าภาษี สนามบินไทย 700 บาท / ค่าภาษีสนามบินจีน / ค่าวีซา่ กรุ๊ปประเทศจีน 800บาท / ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง /
ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานทีท่องเทียวระบุตามรายการ / ค่า
บัตรผ่านประตูเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีมีนําหนักไม่
เกิน 23 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงือนไขตามกรมธรรม์
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการ ชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / ค่าวีซา่ เดียวและในกรณีทสถานฑู
ี
ต
จีนยกเลิกวีซา่ กรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านทีสถานฑูตไม่อนุญาตให ้วีซา่ กรุ๊ปได ้ / บริษัทได ้ทํ าประกันอุบัตเิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
สํารองทีนงั ม ัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนทีเหลือ ชําระ
ทังหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายไว ้ 10,000 บาท/ท่าน / ยกเลิกก่อนการเดินทาง
20 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบ
-

ต่ อ ความเสีย หายต่ า งๆ ที อยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของเจ า้ หน า้ ทีบริษั ทฯ อาทิ การนั ด หยุ ด งาน การจลาจล
เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ

-

ิ ดกฏหมาย
ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
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่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั
ั -มืด-ดํ า-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้
สําเนาหนังสือเดินทาง หน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชดเจน
ถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้ กรุณาแก้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืน ค่าธรรมเนียม
การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า
หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ
ท่านทีถือบ ัตร APEX
- ท่านทีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด ้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข ้า-ออกประเทศจีนเพือการท่องเทียว โดยไม่มวี ซ
ี า่ กับ
องค์กรฯ ทีออกบัตรนีให ้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข ้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผู ้ถือ
เอกสารนี
- ท่ า นที ถื อ บั ต ร APEX
จะต อ
้ งระมั ด ระวั ง รั ก ษาบั ต รของท่ า นไม่ ใ ห ส
้ ู ญ หาย เพราะหากสู ญ หายหมายถึง ว่ า
1. สายการบินอาจจะไม่ให ้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข ้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให ้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได ้เดินทางต่อกับคณะทั วร์ และอาจต ้องติดค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต ้องจ่ายค่าทีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซือตัวเครืองบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะทีท่านอยูต
่ ่อ เพือ
ทําเรืองการออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซา่ ใหม่ด ้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให ้เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน ้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนั กงานขาย ฯลฯ
ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถอ
ื แทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร
หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
ทุนประก ัน
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขนไป
ึ
รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense
while traveling)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
500,000 บาท
(เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and
Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)
200,000 บาท
การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสีย สติ, ตกอยู่ภ ายใต ้อํ า นาจของสุร ายาเสพติด, บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิว าท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็ บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัว รันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร 02649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่าง การเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะให ้ตรงตามความประสงค์
ของบ ริ ษั ท ห ลั ก ที เป็ นผู บ
้ ริ ห า ร และ จั ด ก า รก า รเ ดิ น ท า ง รั บ ป ร ะกั น ภั ย โ ดย บ ริ ษั ทนิ ว แฮ มพ์ เ ช อ ร์ อ ิ น ชั ว รั น ส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทํ าประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิว
แฮมพ์เ ชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

