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ไฮไลท์โปรแกรม 

 บินตรงจากกรุงเทพสู่ อุทยานจางเจียเจียไม่เสียเวลานังรถจากฉางซาไปอุทยาน  

 เทียวครบ12 ไฮไลท์ กบั 3 แหล่งท่องเทียวยอดฮิต จางเจยีเจีย เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน 

 ไม่เสียเวลากับการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา อีกต่อไป 

 เทียวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทังค่าใช้จ่ายและเวลาเดนิทาง 

 ใช้เวลาเตม็ทกีบัการเทยีวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์ 

 โปร่งใสน่าเชือถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น 
 

ไปทงัที ต้องเทยีว 12 ไฮไลท์ให้ครบ 

1. กระเช้าเหิรฟ้าสู่เขาประตูสวรรค์ 7. สะพานหนึงในใต้หล้าไร้เทียมทาน 

2. ทางเดนิกระจกเลยีบหน้าผาเหลือท้าทาย 8. หมู่บ้านชนเผ่าแม้วพาํนักตามเขตพืนทภูีเขา 

3. สวนจอมพลเฮ่อหลง 9. ล่องแม่นําถวัเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวง 

4. ถนนสาย 99 โค้งเหนือจินตนาการ  10. สะพานกระจกข้ามหุบเขาทสูีงทสุีดในโลก 

5. เขาอวตารจุดกําเนิดหนังอวตาร 11. พพิธิภณัฑ์ภาพหินทรายแสนวิจติร 

6. ลฟิท์แก้วไป่หลงตระหง่านฟ้า 12. ชมการแสดงสุดอลงัการ โชว์เหม่ยลเีซียงซี 
 

กาํหนดการเดินทาง 

วันเดนิทาง ราคาทัวร์รวมวซ่ีากรุ๊ป พกัเดยีวจ่ายเพมิ 

วันที 6-10 เมษายน 62 20,900.- 5,500.- 

สงกรานต์ 12-16 เม.ย. 62 28,900.- 5,500.- 

สงกรานต์ 13-17 เม.ย. 62 26,900.- 5,500.- 

วันที 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 21,900.- 5,500.- 

วันที 25-29 พ.ค. 62 19,900.- 5,500.- 

วันที 1-5 มิ.ย. 62 18,900.- 5,500.- 

วันที 15-19 มิ.ย. 62 18,900.- 5,500.- 

วันที 29 ม.ิย. – 3 ก.ค. 62 18,900.- 5,500.- 

วันที 6 – 10 ก.ค. 62 18,900.- 5,500.- 
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วันที 27-31 ก.ค. 62 19,900.- 5,500.- 

วันที 17-21 ส.ค. 62 18,900.- 5,500.- 

วันที 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 18,900.- 5,500.- 

วันที 7-11 ก.ย. 62 19,900.- 5,500.- 

วันที 21-25 ก.ย. 62 19,900.- 5,500.- 

วันที 12-16 ต.ค. 62 20,900.- 5,500.- 

วันที 26 – 30 ต.ค. 62 20,900.- 5,500.- 
 

 

**** เส้นทางท่องเทียวจางเจียเจีย เป็นเส้นทางชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ผูเ้ดินทางควรเตรียมตวัให้พร้อมต่อการ

เดินทาง ซึงอาจมีการรอคิวตามสถานีกระเช้า สถานีรถโดยสาร จุดขึนลิฟท์ ทีเปิดให้บริการนักท่องเทียวในอุทยาน รวมทงั

รสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจียอาจมีความแตกต่างจากเส้นทางอืนในประเทศจีน เนืองจากเมืองนีเป็นเมืองขนาดเล็กที

ยงัไม่ไดเ้จริญทดัเทียมเท่าเมืองอนืในประเทศจีน จึงขอให้ผูเ้ดินทางทาํความเขา้ใจขอ้มูลก่อนเดินทางดว้ย ****     

หมายเหตุ...การแสดงชุดจิงจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการแสดงกลางแจง้ทีจะจดัแสดงได้

เฉพาะบางฤดูกาลและในวนัทีไม่มีฝนเท่านันทางบริษทัฯจึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดนีอยูใ่นโปรแกรมทวัร์เนืองจากความ

ไม่แน่นอนของตารางการแสดง สําหรับลูกทวัร์ทีตอ้งการชมการแสดงชุดดงักล่าวสามารถแจง้ความประสงคก์บัไกด์ทอ้งถิน

หรือหัวหน้าทวัร์เพือทาํการสาํรองทีนงัในกรณีทีมีการแสดงในช่วงวนัเดินทาง โดยอตัราค่าเขา้ชมสําหรับทีนงัทวัไปอยูท่ี 380 

หยวนต่อท่าน ลูกทวัร์ทีตอ้งการชมการแสดงสามารถทาํการจองและชาํระค่าเขา้ชมผ่านไกด์ทอ้งถินในวนัเวลาเดินทางไดเ้นือง

ดว้ยการแสดงชุดนีเป็นโปรแกรมเสริมทีลูกทัวร์ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่างหาก การจะเขา้ชมหรือไม่เขา้ชมขึนอยู่กบัความสมคัรใจ

ของลูกทวัร์ทางบริษทัฯไม่มีนโยบายทีจะบีบบงัคบัให้ลูกทวัร์เสียค่าใชจ่้ายเพือเขา้ชมการแสดงแต่อยา่งใด... 

 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม–ิพพิธิภณัฑ์ภาพหินทราย-เมืองถงเหริน 
 

01.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ 

เ ช็ ค อิ น  เ ก า ะ  U ส า ย ก า ร บิ น  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความ

สะดวกในการเช็คอิน  

04.20 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจียโดยสายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINES เทียวบินที CZ606เทียวบินใช้

เวลาบนิประมาณ 3 ชัวโมงเศษ 
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08.45 น. เดินทางถึงสนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจยีผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายสถานทีจดัแสดงผลงานทางศิลปะทอ้งถินยอดเยยีม ทีสร้างชือเสียงให้เมือง

จางเจียเจีย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลีจวิน เซิง ผูซึ้งเกิดและเติบโตในเมืองนี ท่านไดส้ร้างผลงานทางศิลปซึงส่วน

ใหญ่เป็นภาพเขียนทศันียภาพในอุทยานจางเจียเจียโดยใชว้สัดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิงไม ้ใบไม ้

ตน้หญา้ นาํมาร้อยเรียงเป็นภาพสีทีมีมิติสมจริง จนท่านกลายเป็นศิลปินทีมีชือเสียงระดบัชาติในปัจจุบนั 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร  

 จากนัน นาํคณะเดินทางสู่ เมืองถงเหริน (ประมาณ 4 ชวัโมง)ตงัอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกุย้

โจวเมืองชายแดนบนทีราบสูงยูนนาน กุย้โจว พืนทีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบักบัเนินเขาประชากรส่วนใหญ่เป็น

ชนกลุ่มนอ้ย อาทิ ชนเผา่ถู่เจียชนเผา่แมว้ และชนเผา่ตง้ (ทางด่วนใชเ้วลา 4 ชวัโมง) 

เย็น ถึงถงเหริน รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร 

พกัทีWANSHAN HONG HOTEL ระดบั 5 ดาวท้องถนิหรือเทียบเท่าในเมืองถงเหริน 
 

วนัทีสอง ถงเหริน-เมืองโบราณต้าหมิง–หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-ฟ่งหวง- ล่องเรือแม่นาํถัวเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชม เมืองโบราณต้าหมิงเป็นเมืองโบราณจาํลองทีจะนาํท่านยอ้นยุคสู่ราชวงศ์หมิงใน อดีตชมการ

สาธิตประกอบเรือเนืองจากเมืองจาํลองแห่งนีอยูต่ิดจากแม่นาํจึงใชเ้รือในการเดินทาง นอกจากนียงัคงมีร้านคา้

จาํหน่ายสินคา้อาหารพืนเมืองให้ท่านไกเ้ลือกชิมและเลือกชมอีกดว้ย......จากนันนาํท่านเทียวชม หมู่บ้านชนเผ่า

แม้ว หรือ ชนเผา่เหมียว ซึงเป็นชนเผ่าทีพาํนักตามเขตพืนทีภูเขา ทีมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากทีสุดของจีนโดย

ชนเผ่าเหมียวส่วนใหญ่จะอาศยัอยูท่างตอนใตข้องจีน ประชากรชนเผ่าเหมียวร้อยละ 90 จะอาศยัอยูใ่นเมืองกุย้

โจวชนเผา่เหมียวยงัไดชื้อวา่เป็นชนเผา่ทีมีขนาดหลกัทีมีจาํนวนประชากรมากทีสุดในประเทศจีนอีกดว้ย 

เทียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เดินทางไกล ใช้เวลาประมาณ 1ชวัโมงเมืองนีตงัอยู่ในเขต

ปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจียตงัอยู่ริมแม่นาํถวัเจียงทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ลอ้มรอบดว้ยขุนเขา

เสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตงัเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารนาํถวัเจียงใสสะอาดราวนาํบริสุทธิที

ถูกกลนักลองจนมองเห็นกน้ลาํธาร ชุมชนทีเป็นบา้นเรือนจีนโบราณแบบยกพืนสูงเรียงรายกนัริมแม่นาํช่างเป็น

ทศันียภาพทีสวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกบัดินแดนมนุษยที์สร้างอยูบ่นสรวงสวรรค ์

 ถึงฟ่งหวง นําท่านนังเรือพายล่องแม่นําถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝังแม่นําถวัเจียงอันเป็น

เอกลกัษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี สัมผสัวิถีชีวิตทีของชนเผ่าพืนเมืองทีอาศยัอยู่บริเวณชุมชนนีมาชา้นาน เช่น

ชาวบา้นทีอาบนาํ ซักผา้ หรือลา้งผกัอยูริ่มฝังแม่นาํ บางครังท่านอาจไดเ้ห็นชาวบา้นพายเรือไปร้องเพลงพืนเมือง

ไป ช่างเป็นบรรยากาศทีสร้างมนตเ์สน่ห์ดึงดูดผูม้าเยือนสําหรับชุมชนชลบทแห่งนีทีเดียว....เมือเสร็จจากการ

ล่องเรือ 

หลงัอาหารนาํคณะเทียวชมเมืองฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวงเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี  ชมเมืองทีสร้างขึนสมยั

ราชวงศ์ถงั เดิมมีชือว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กาํแพงโบราณ และบา้นเรือนโบราณทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของเมือง
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สร้างความโดดเด่นให้ทีนี บา้นเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านคา้และร้านจาํหน่ายสินคา้ที

ระลึกในปัจจุบนัชมจัตุรัสหงส์ทีมีรูปนกหงส์จาํลองทีทาํจากทองเหลือ อนัเป็นสัญลกัษณ์ทีโดดเด่นของเมือง

โบราณแห่งนี…ชม สะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณทีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส สะพาน

แห่งนีเคยเป็นด่านเกบ็ภาษีเกลือในสมยัราชวงศชิ์ง ซึงยงัคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลียนแปลง......เมือเสร็จจาก

การเทียวชมเมือง นาํคณะเดินทางเขา้ทีพกัทีอยูไ่ม่ไกลจากเมืองโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ  ภัตตาคาร 

พกัทีFENGHUANGINTER HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองโบราณฟ่งหวง 
 

วนัทีสาม ฟ่งหวง-จางเจียเจีย-เทียนเหมินซาน-ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา–ถนน 99 โค้ง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดินทางสู่จางเจียเจียโดยใชเ้วลาเดินทางโดยรถบสัประมาณ 3 ชวัโมง ระหว่างเดินทางท่าน

สามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพสองฝังทางซูเปอร์ไฮเวย ์หรือหลบัพกัผ่อนตามอธัยาศยัเพือเก็บแรงไวเ้ทียวใน

จุดต่อไป......อุทยานหวู่หลิงหยวน  แหล่งท่องเทียวยอดนิยมสําหรับนักท่องเทียวจีนและต่างประเทศตงัอยู่ทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานทางภาคกลางของจีน ภายในเขตอุทยานมีแหล่งท่องเทียวทาง

ธรรมชาติทีประกอบด้วยภูเขาหินทีมีรูปลักษณ์ประหลาดเป็นจํานวนมาก จนเป็นจุดกาํเนิดในการสร้าง

ภาพยนตร์ชือดงัเรือง อวตาร ของค่ายหนงัฮอลีวู๊ด ถาํหินปูน และหุบเขาน้อยใหญ่ รวมทงัสะพานสิงอาํนวยความ

สะดวกทีถูกเนรมิตขึน ก็เป็นทีกล่าวขานของนักท่องเทียวทีมาเยอืนเป็นอย่างมาก เช่น สะพานกระจก ระเบียง

แกว้ริมหนา้ผา บนัไดเลือนทะลุภูเขา ถนน 99 โคง้ กระเชา้ขึนเขาเทียนเหมินซาน ลิฟทแ์กว้ไป่หลง เป็นตน้   

เทียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านขนึ พชิิตยอดเขาเทียนเหมินซานโดยสารกระเชา้ทียาวทีสุดในโลก (กระเชา้มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  

อยูสู่งเหนือระดบันาํทะเล 1,518 เมตร ขณะทีนงักระเชา้ขึนเขาสามารถชืนชมทศันียภาพทีสวยงามของภูเขาทีมี

ความอลงัการแห่งนีสามารถมองเห็นประตูสวรรคซึ์งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคยีว

ของ เส้นทาง 99 โค้งและภูเขาสูงใหญ่มากมายทีตงัตระหง่านเสียดฟ้า เมือถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นาํคณะเดิน

ตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขาอีกทงัได้สัมผสัการเดินบนพืน

กระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผาเพือวดัความขีขลาดของท่านสําหรับนักท่องเทียวใจเสาะทีไม่
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ตอ้งการเผชิญกบัความหวาดเสียว สามารถนงัรอบริเวณทางออกอีกดา้นของระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา ... 

จากนันนาํท่านสู่โพรงประตูสวรรค์โดยบนัไดเลือนทีสร้างขึนโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขนั เป็นสิง

อาํนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมินซึงหาดูไดย้ากตามแหล่งท่องเทียวต่างๆ ทวัโลกบริเวณนีท่าน

จะไดถ่้ายภาพประตูสวรรค์ อยา่งใกลชิ้ด จากนนัท่านสามารถทดสอบกาํลงัขาของท่านโดยการเดินลงบนัได 999 

ขนั เพือลงมายงัลานจอดรถและทีอยูด่า้นล่างของประตูสวรรค ์ในปี 1990 มีนกับินชาวรัสเซียขบัเครืองบิน3 ลาํ

บินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรคแ์ห่งนีพร้อมกนั ภาพประวตัิศาสตร์นีถูกบนัทึกและเผยแพร่ไปทวัโลก 

ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นทีรู้จกัของนักผจญภยัทวัโลกทีอยากเดินทางมาสัมผสัดว้ยตวัเอง......จากนนันาํท่าน

นงัรถบสัของอทุยานทีขบัโดยคนขบัผูช้าํนาญเส้นทางเป็นขึน ลงเขาเป็นพิเศษนาํคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โคง้ 

ทีหวาดเสียวและเร้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวทีมีจาํนวนนักท่องเทียวต่อแถวขึนกระเช้าเป็นจํานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทําการ

สลบัโปรแกรมให้คณะนังรถอุทยานขึนไปยังบริเวณถาํประตูสวรรค์ จากนันนําคณะขึนยอดเขาผ่านบันไดเลือน

ทะลภูุเขา เมือเสร็จจากการเทียวชมบนยอดเขาแล้วจึงนําคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึงเป็นการสลบั

การใช้ยานพาหนะในการขนึ/ลงเขา เพือหลกีเลยีงการรอคิวทีนานเกนิไปในช่วงเทศกาล******************* 

** บันไดเลือนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีทาง 

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนืองจากเป็นช่วงทมีีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึงทําให้ไม่สามารถใช้สัญจร

ได้ในส่วนทีเป็นกระเช้าขึน/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดหูนาว******** 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ  ภัตตาคาร 

พกัทีHUA TIAN XIN TIANDI HOTELหรือระดบั 5 ดาวท้องถนิ หรือเทียบเท่าในอุทยานหวู่หลงิหยวน 
 

วนัทีสี ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร-สะพานหนึงในใต้หล้า–สวนจอมพลเฮ่อหลง–โชว์เหม่ยลีเซียงซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้นาํท่านเขา้สู่เขตอทุยานแห่งชาติจางเจียเจียจากนนันงัรถบสัของเขตอทุยานไปยงัสถานีลิฟทแ์กว้ 

 ไป่หลงเพือโดยสารลิฟท์แกว้ชมวิวสุดไฮเทคจากสถานีทีอยู่ตีนเขาขึนสู่สถานีทีอยู่บนยอดเขาจักรพรรดิ หรือ 

เขาเทียนจือซาน(เขาอวตาร) ลิฟท์แก้วไป่หลงเป็นลิฟท์แกว้ชมวิวสองชนัแห่งแรกในทวีปเอเชียทีสร้างขึนเลียบ

หน้าผาสูงชนั มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟทแ์กว้ ท่านจะไดตื้นตาตืนใจกบัยอดเขาฮาลลูียามีความสูง
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ถึง 1,250 เมตร ชมทิวทศัน์อนัสวยงามทีสุดแสนประทบัใจของอุทยานจางเจียเจียทงัดา้นทิศตะวนัออก ทิศใต้

และทิศตะวนัตกของเขาเทียนจือซานเต็มไปดว้ยชะง่อนผาอนัสูงชนั เหวลึก และป่าหินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่างๆ 

ยนืตระหง่านคาํฟ้า ชม เทียนเสียตีอเีฉียวสะพานหนึงในใต้หล้า(สะพานใตฟ้้าอบัดบั 1) ในอุทยานจางเจียเจยี 

ปติมากรรมทางธรรมชาติทีน่าอศัจรรยห์มู่ขนุเขาหินประหลาดนับพันไดก้ลายเป็นฉากถ่ายทาํหนัง “อวตาร”

ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ชือดงั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามทีแสนประทบัใจมิรู้ลืม และยากทีจะหาคาํ

บรรยายได ้

 
 

 

 

 

 

 

** หมายเหตุ การขึน-ลง เขาเทียนจือซานโดยขึนกระเชา้-ลงลิฟแกว้ อาจมีการสลบัตามความเหมาะสมขึนอยู่กบั

สภาพอากาศ 

เทียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึงเป็นจุดหนึงทีผูม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี นอกจากจะมีรูป

ปันของจอมพลเฮ่อหลง ซึงเป็นหนึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ทีรบชนะกองทัพญีปุ่นผู ้

รุกราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตงัเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่ง

นี ทางด้านทิศใตข้องสวนแห่งนียงัเป็นจุดชมวิวทีมองเห็นทศันียภาพทีกวา้งไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก 

สาํหรับท่านทีเลือกโปรแกรมแบบไม่เขา้ร้าน ท่านสามารถใชเ้วลาในการเดินชมอย่างเต็มอิม ไม่เร่งรีบ ไม่ตอ้ง

แยง่กนัถ่ายรูป และคุม้ค่าต่อการเดินทาง... 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ  ภัตตาคาร 

หลงัอาหารชมโชวอ์ลงัการ เหม่ยลเีซียงซีหรือโชวเ์สน่ห์แห่งหูหนานตะวนัตกการแสดงทีสวยงามและยงิใหญ่ ที

เป็นห้าสุดยอดดา้นการแสดงในอุทยานจางเจียเจีย(สุดยอดดา้นการแสดง สุดยอดดา้นฉากประกอบการแสดง สุด

ยอดด้านการจดัแสง สุดยอดดา้นดนตรีประกอบการแสดง สุดยอดดา้นทีมนักแสดง) เมือเสร็จจากการชมการ

แสดง นาํคณะกลบัทีพกั 

พกัทีDACHENG SHANSHUI HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจีย 
 

วนัทีห้า จางเจียเจยี-สะพานกระจก-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารนาํคณะทา้ทายความหวาดเสียวบนสะพานกระจกจางเจียเจียในเขตอุทยานแกรนด์แคนยอ้นทา้ทาย

ท่านดว้ยการเดินผ่านสะพานกระจกขา้มหุบเขาทีสูงทีสุดในโลก สูงจากพืน 980 ฟุต The Grand Canyon of 
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Zhangjiajie Skywalkโดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สะพานทีน่าหวาดเสียวแห่งนีออกแบบ โดย Haim  

Dotanวิศวกรชาวอิสราเอล โดยตอ้งการสร้างสะพานกระจกเพือเชือมยอดเขาสองยอดเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยสามารถ

รองรับนกัท่องเทียวไดค้ราวละ 800 คนพร้อมกนัหลงัลงจากสะพานดว้ยความตืนเตน้หวาดเสียว  

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

จากนนันาํเดินสู่ถนนคนเดิน อิสระชอ้ปปิง  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหารนาํขณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจีย ทาํการเช็คอินก่อนขึนเครือง 

22.10. น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES เทียวบินทCีZ605 

00.30 น.+1 เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

อตัรานรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดั และ คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าโรงแรมทีพกัตามรายการทีระบุ (ห้องพกัได2้ ท่าน ในกรณีทีเดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัห้องพกัให้ท่านแบบ 2 

เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีรายการทวัร์ระบุ 

4. ค่าอาหารและเครืองดืมตามทีรายการทวัร์ระบุ 

5. ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทียวตามทีรายการระบุ 

6. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ GroupVisa on arrival  

** วีซ่าแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครัง

อืนๆไดก้รณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกคา้ทีมีวีซ่าจีนอยู่แลว้ไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทาง

บริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกคา้ทีมีวซ่ีาจนีแลว้ ทุกกรณี**  กรณีลูกคา้มีวีซ่าแลว้ กรุณาแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. ค่าประกนัอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์ 

8. กระเป๋าเดนิทางนําหนักตามทีสายการบินกาํหนด ท่านละ 20 กโิลกรัม 

อตัรานไีม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าห้องพกัเดียวตามอตัรา 

3. ค่านาํหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนทีเกินจาก 20 กิโลกรัมตามทีสายการบินกาํหนด 

4. ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากทีรายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพอกเกต็ไวไฟ 

ฯลฯ 

6. ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
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7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

8. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ วนัละ 30 หยวนต่อคน ต่อวนั    

 

ตัวอย่าง                                                                                                                                                                                                                                                  

ทริปเดินทาง 3 วนั เตรียมคา่ทิปให้ ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 90 หยวนต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน  

ทริปเดินทาง 4 วนั เตรียมคา่ทิปให้ ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 120 หยวนต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน 

ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึงท่าน 

ทริปเดินทาง 6 วนั เตรียมคา่ทิปให้ ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 180 หยวนต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน 

หมายเหตุ...การจาํหน่ายสินคา้ประเภทขนม ของฝากของไกด์ทอ้งถินหรือหัวหนา้ทวัร์เป็นกิจกรรมส่วนตวัทีไม่ไดเ้กียวขอ้งกบั

บริษทัทวัร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินคา้ทีไดรั้บไม่

ตรงกบัทีสังไว ้หรือจาํนวนสินคา้ไม่ตรงกบัทีสัง หรือไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผูข้ายโดยตรง หรือผา่นหัวหน้าทวัร์

เท่านนั  บริษทัฯ ไม่มีส่วนเกียวขอ้งใด ๆ กบัการจาํหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทวัร์ทงัสิน  ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธิ

ในการรับเปลียนหรือคืนสินคา้แทนไกด์ทอ้งถินในทุกกรณี 

เงือนไขการจอง และยกเลกิทัวร์   

1. แจง้จาํนวนผูเ้ดินทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึนอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ทีท่านเลือกจอง หากท่าน

ยกเลิกหลงัการชาํระค่ามดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจาํใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช ้

สิทธิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการชาํระค่าทวัร์ทงัหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคนื

ค่าทวัร์ทงัหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธิแทนได ้ โดยเสียค่าใชจ่้ายบางส่วน

เพิม เช่น ค่าวีซ่าสาํหรับผูที้มาแทนท่าน และค่าเปลียนชือทีตอ้งจ่ายให้กบัสาการบิน  

3. เมือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลือนการเดินทางได ้ หรือเปลียน

โปรแกรมทวัร์ได ้ การเลือนหรือเปลียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ หรือเงิน

มดัจาํทวัร์ใหท่้านได ้       

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืนๆ ทีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิมเติมทีเกิดขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 

หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิและจะไม่คืนเงินค่าบริการทีท่านได้

ชาํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนืองมาจากมีสิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนืๆ 
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5. รายการทวัร์นีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครังหนึง หลงัจากไดรั้บการยนืยนัทีนงัจากสายการบิน 

และโรงแรมทีพกัในต่างประเทศเป็นทีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทงัสินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านนั 

7. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบิน บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานทีท่องเทียวอืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ

การจดัหานีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

8. เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน  

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิมจากท่าน  เฉพาะกรณีทีท่านไม่สามารถไปเขา้ชมร้านจาํหน่ายสินค้า

พืนเมืองตามโปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านบวัหิมะ ร้านหยก ร้านผา้ไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเทียว

และสร้างรายไดใ้ห้ทอ้งถินขององคก์ารท่องเทียวทอ้งถิน  เพราะการเขา้ชมร้านคา้เหล่านีจะไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วน

จากองคก์ารท่องเทียวทอ้งถิน  ซึงมีผลทาํให้ค่าทวัร์ทีท่านจ่ายถูกลง  ดงันันหากท่านไม่เขา้ชมร้านใดร้านหนึง หรือทงัหมดย่อม

ส่งผลให้ค่าทวัร์แพงขึนเนืองทางทวัร์ไม่ไดรั้บการสนับสนุนค่าใชจ่้ายทีเกิดการเขา้ชมร้านคา้ฯ   ซึงทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเรียก

เก็บค่าทวัร์เพิมจากท่าน    

10. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งซือตวัโดยสารรถทวัร์ หรือเครืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทั ฯ พร้อมขอ

คาํยนืยนัว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนนัทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวซ่ีาเข้าจีนแบบหมู่คณะ 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริงทีมีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. ในกรณีทีใชส้าํเนาหนงัสือเดินทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล ์หรือส่งทางไลน์ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถการันตไีดว่้า 

ขอ้มูลทีไดรั้บจากท่านนันมีความชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนในกรณีที

ขอ้มูลทีไดรั้บไม่ตรงกบัขอ้มูลในหนงัสือเดินทางจริงของท่าน   

3. การยนืวซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ ท่านตอ้งเขา้และออกจากประเทศจีนตามกาํหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกนั กรณีทีท่านไม่สามารถเขา้

และออกจากประเทศจีนตามเวลาทีกาํหนด ท่านจะต้องยืนวซ่ีาเดยีวเท่านัน 

4. วซ่ีาแบบหมู่คณะจะใชไ้ดส้าํหรับหนงัสือเดินทางไทยเท่านนั ( สาํหรับผูท้ีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งขอยนืวีซ่าทีสถานฑูต

จีนหรือหน่วยงานตวัแทนทีไดรั้บการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านนั )  

5. สาํหรับผูท้ีถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านนัก่อนการส่งเอกสารยนืวีซ่า 

6. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ บริษทัฯ ไม่สามารถยนืวซ่ีาจีนแทนผูเ้ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 

(เล่มเหลือง) ได ้เนืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน 

7. ผูที้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 

กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์
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หนังสือเดนิทางทไีม่สามารถใช้เดินทางได้  

- หนงัสือเดินทางทีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนงัสือเดินทางทีใกลจ้ะหมดอายุหากนบัจากวนัทีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนั

หมดอาย ุถา้นอ้ยกว่า 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปทาํเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางทีชาํรุด หมายถึงหนงัสือเดินทางทมีีส่วนใดส่วนหนึงขาดหายหรือชาํรุด เช่น หนา้แรกทีมีรูปและรายละเอียดของ

ผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนทาํให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หน้าในเล่ม

หนังสือเดินทางขาดหายทงัหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หนึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้นถือว่าเป็น

หนังสือเดินทางชาํรุดทีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

ตวัอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 

นบัจากวนัทีสินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัทีสินสุดการเดินทาง)เช่น ลูกคา้

เดินทางวนัที 01-05 มกราคม 2561หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายกุ่อนวนัที 06 กรกฏาคม 2561 
 

หมายเหตุเพือหลีกเลียงขอ้ผดิพลาดในเรืองเอกสารการเดินทาง ซึงอาจยงัผลให้ผูเ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดได ้ กรุณา

ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาให้บริษทัฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเขา้ ออกประเทศให้เรียบร้อย โดย

เจา้หน้าทีจะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านทีสนามบินในวนัเดนทาง  สําหรับท่านผูเ้ดินทางทีถือหนังสือเดินทางติดตวัไปสนามบิน

ในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครังก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชาํรุด บริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนทาํให้ท่านเดินทางไม่ได ้
 

* หมายเหตุ หากทางเมืองจนีประกาศยกเลกิหรือระงับวซ่ีากรุ๊ปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทําให้ไม่สามารถยืนวซ่ีากรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธืในการเรียกเกบ็ค่า วซ่ีาเดยีวเพมิท่านละ 500 บาท  

พร้อมเอกสารในการยืนวซ่ีาจีนแบบเดียวผ่านศูนย์บริการ 

 


