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วนัแรก    สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จางเจียเจี5ย  

#4."# คณะเดินทางพร้อมกนัที: สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั5น " ประตู �-� เคาเตอร์สายการบินแอร์
เอเซีย  (FD) เจา้หนา้ที
 ของบริษทัคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ขอ้แนะนาํขั#นตอนจากเจา้หนา้ที
) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที
สายการบินดว้ยตวัท่านเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ของเหลวนําขึ5นเครื:อง  ทั#งหมดที
นาํใส่กระเป๋าถือติดตวัขึ#นเครื
อง
จะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ละมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ#น (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณัฑด์งักล่าว
ควรใส่ในถุงที
โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ#นไปเพียงใบเดียวเท่านั#น การนําผลติภัณฑ์ของสด 
ที
ทาํจากสัตวไ์ม่วา่เนื#อหมู เนื#อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้าํเขา้ประเทศเพื
อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ   

07.35   เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเที:ยวบินที: FD 540  เวลาที:เมืองจีนเร็วกว่าไทย � ชม 
��.#�  เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ
 งมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

แห่งหนึ
งของจีน รวมทั#งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของมณฑลหูหนานดว้ย มีคาํกล่าว
วา่ “หากมาจางเจียเจี#ยแลว้ไม่ไดม้าฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้ เมืองและ
ศุลกากรแลว้  นาํท่านบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิ# ง ถนนคนเดิน
หวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที
สุดของมณฑลหูหนาน มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซื#อทั#งสินคา้แบรนดเ์นม ยี
ห้อจีนชื
อดงั 
และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื#นเมืองใหท้่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตทอ้งถิ
นใหท้่านซื#อของพื#นเมือง
เป็นของฝาก   สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี5ย ซึ
 งตั#งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู



                                                     

หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื#นที
ที
มีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพที
งดงาม คลอบคลุม
พื#นที
มากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื#นที
เป็นป่าไม ้จางเจียเจี#ยไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์
วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ
 งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี
 และภูเขาเทียน
จื
อ ความโดดเด่นของที
นี#  คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที
ตั#งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร 
นอกจากนี#ยงัมีช่องแคบ ลาํธาร สระนํ#า และนํ#าตกมากมาย รวมทั#งมีถํ#ากวา่ 40 ถํ#า ซึ
 งทาํใหส้ถานที
แห่งนี#  มีภูมิ
ทศัน์ที
งดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

คํ:า บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที
พกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 
พกัที:จางเจียเจี5ย โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที:สอง  แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี5ย – สะพานแก้วยาวที:สุดในโลก – ถนนซีปู้เจีย  

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ที:พัก  หลงัอาหารนาํท่านเที
ยวชม จางเจียเจี5ยแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามเขาที:ยาว
ที:สุดในโลก สถานที
ท่องเที
ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี#ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 
XYZ เมตร กวา้ง [ เมตร สูงถึง YZZ เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ที
สวยงามเกินกวา่
คาํบรรยายใดๆ   หมายเหตุ...เนื:องจากสะพานแก้ว เป็นสถานที:ท่องเที:ยวที:ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูง
จากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที:ยวเข้าชม ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลี:ยนสถานที:เที:ยวอื:นทดแทน 
แล้วแต่ความเหมาะสม   นาํท่านแวะเยี
ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ใหท้่านชิมชาดาํ สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนาน
ที
มีสรรพคุณเรื
องสุขภาพ ใหท้่านเลือกซื#อเป็นของฝาก    

เที:ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร จากนั#นนาํท่านไปผอ่นคลายความเมื
อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ 
เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายที
 “ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื
องราว
เกี
ยวกบัการแพทยโ์บราณตั#งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ที
มีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกา
วนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี
ยวชาญและซื#อยาแกน้ํ#าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”  จากนั#นมีเวลาใหท้่านเดินทาง ช้
อปปิ5 งที:ถนนคนเดินปู้สิงเจีย ถนนคนเดินประจาํเมืองจางเจียเจี#ยใหท้่านชอ้ปปิ# งสินคา้ที
ระลึก หรือถ่ายรูปเป็นที

ระลึก 

คํ:า �  บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ที
พกั     
พกัที:จางเจียเจี5ย โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที:สาม เทยีนเหมินซาน (รวมกระเช้า)–ทางเดินกระจก–ถํ5าประตูสวรรค์  

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ที:พัก  หลงัอาหารนาํท่านชม ร้านผ้าไหม ของจีน ชมวธีิการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็น
สินคา้ทั#งใชเ้ครื
องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื
อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ
 ง
เหมาะกบัการซื#อเป็นทั#งของฝากและใชเ้อง นาํท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพื
อ
สุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที
นอน เป็นของฝาก 

 เที:ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจาง
เจียเจี#ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบันํ#าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื
อแห่งแรกที
ไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมาย
เหตุประวติัศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี#ย เนื
องจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซึ
 ง ก็คือช่องหินเทียน
เหมิน (ประตูสวรรค)์ ที
มีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  นําท่านขึ5นสู่เขาโดย
นั:งรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึ5น-ลง  ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดที
สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทาง



                                                     

ขึ#นเขาที
มีโคง้ถึง ^^ โคง้จากบนกระเชา้ ถึงจุดชมวิว นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความสวยงามของ
หนา้ผาที
งดงามที
สุดแห่งหนึ
ง พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจกที
มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่ง
กวา่ระดบันํ#าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ
งทุกอยา่งที
อยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั#งหมด (ทางเดิน
กระจกขึ5นอยู่กบัสภาพอากาศ)    

  (หมายเหตุ : การนั:งกระเช้าขึ5น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื:น
มาทดแทนให้  / การนั:งรถของอุทยานขึ5นไปบนถํ5าเทยีนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ5นไปที:ถํ5าเทียน
เหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื:นมาทดแทนให้ ทั5งนี5 ขึ5นอยู่กบัสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที:ยว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที:ไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)   

คํ:า �  บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านกลบัสู่ที
พกั     
พกัที:จางเจียเจี5ย โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที:สี:   โชว์หนังตะลุง – พพิธิภัณฑ์ภาพวาดหินกรวด – ฉางซา 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ที:พัก หลงัอาหาร นาํท่านสู่ ร้านหยก ที
มีผซิี
ว สัตวน์าํโชคที
ชาวจีนเชื
อวา่หากใครมีไวใ้น
ครอบครองแลว้จะรํ
ารวย และมีแต่โชคลาภ นาํท่านชม การแสดงหนังตะลุง การละเล่นพื#นบา้น ซึ
 งจะแสดง
เกี
ยวกบัตาํนาน Y ก๊ก และวฒันธรรมของชาวพื#นเมือง  สวยงามและไดค้วามรู้กลบับา้น  (หากการแสดงหนังตะลุง
ปิดการแสดงขอสงวนสิทธิcไม่ชดเชยรายการโชว์อื:น เนื:องจากเป็นการแสดงโชว์วฒันธรรมพื5นบ้านที:ไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ   

เที:ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหาร จากนั#นนาํท่านไปเที
ยวชม จวนิเซิงฮวาเยี5ยน พิพิธภณัฑที์

จดัแสดงภาพวาดของหลี
จวนิเซิง ซึ
 งเป็นผูที้
ริเริ
ม ศิลปะแบบใหม่ ที
เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย  ที
ใชว้สัดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เมด็ทราย กิ
งไม ้หิน  ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที
รังสรรคขึ์#นมาลว้นไดรั้บ
รางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นที
เลื
องลือไปทั
วโลก จากนั#นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองฉาง
ซา ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์

คํ:า � บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร          
พกัที: ฉางซา โรงแรม DAYS  HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที:ห้า  ฉางซา – สนามบินดอนเมือง 

เช้า    บริการอาหารเช้าที:ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.55  เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที
ยวบินที
 FD 541   
15.35    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 



                                                     

อตัราค่าบริการ  
กาํหนดการเดนิทาง  ผู้ใหญ่ **ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็** พกัเดี:ยว 
-�� , ��-�� , ��-�� , �� มี.ค. – � เม.ย. �� 
!-�" , ��-�# , �"-� , "# พ.ค.-" ม.ิย. ��  

��,!!!.- ",!##.- 

*สงกรานต์*  ��-�� เม.ย. ��  �,!!!.- �,!##.- 
��-�� เม.ย. �� �",!!!.- ",!##.- 
 

อตัราค่าบริการนี5รวม 

- ค่าตัcวเครื
องบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั#นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที
พกั         - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานที
ทุกแห่งตามที
ระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที
ระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํ5าหนักกระเป๋า ท่านละ �# กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี:นํ5าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ5าหนักที:เกนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนี5ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายอื
นๆ ที
นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื
องดื
ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ
ม d% ภาษีหกั ณ ที
จ่าย Y%  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ e หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนกรุ๊ปท่านละ �,### บาท หรือแบบเดี:ยว ท่านละ �,�## บาท  
-ค่าทปิไกด์ท้องถิ:น, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ �,�## บาท  
 

เงื:อนไขการสารองที:นั:ง 

- การจอง มัดจําท่านละ �,### บาท พร้อมส่งรายชื
อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย �� วนั  

เอกสารสําหรับยื:นวซ่ีาจีน 10 วนัทาํการ ยื:นวซ่ีากรุ๊ป  

�. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ � หน้า  
เอกสารสําหรับยื:นวซ่ีาจนี � วนัทาํการ ยื:นที:สถานฑูตจนีที:เมอืงไทย  

�. หนังสือเดินทางตัวจริง ที:มีอายุใช้งานเกนิ � เดือนก่อนวนัเดินทาง  
�. รูปถ่ายสี � นิ5ว � ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื5นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่
เครื:องประดับ  
    ไม่ใส่เสื5อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
". ที:อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
�. ที:อยู่ที:ทาํงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที:ทาํงาน 
 



                                                     

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที:ต้องจ่ายเพิ:มให้สถานฑูตจีน เมื:อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
- ยื
นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ
ม ท่านละ f,Z00 บาท 

เงื:อนไขในการให้บริการ เพิ:มเติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัcวเครื
องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั#งสิ#น ถา้ยงัไม่มีการยื
นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื
นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัcวเครื
องบิน แต่มีการยื
นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอื
นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที
จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั#น 
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัcวเครื
องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี
ยนชื
อตัcว / ตัcว h ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ# ามนัเชื#อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที
สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื
นๆ เฉพาะเท่าที
ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

หมายเหตุ 

-เนื:องจากเป็นไฟล์ทเหมาลาํ เมื:อออกตัlวแล้วไม่สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตัlวเด็ก 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที:กําหนด อาจมีการเปลี:ยนแปลงได้ขึ5นอยู่กับอัตราแลกเปลี:ยนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธิj  เลื
อน, เปลี
ยนแปลง, สับเปลี
ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที
มีผูร่้วมคณะไม่ถึง he ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ
งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื
องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ#นอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินที
จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิj ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั#นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที
ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที
ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียื
นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที
เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที
 ต.ม. อนัเนื
องมาจากมีสิ
 งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื
นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั#งสิ#น 
-เมื
อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ
ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิj  ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,###,### บาท 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื:อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที:พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพื:อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


