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วันแรก (องัคาร 11 เม.ย. 60)  นัดพบสุวรรณภูม ิ
24.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9-10 

บริเวณ เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) เจา้หนา้ที่บริษทัฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน 

 
วันที่สอง (พธุ 12 เม.ย. 60)  สุวรรณภูม-ิฉางซา-เฟ่ิงหวง * วนัน้ีเดินทางไกล 
03.20 น.  (ประมาณ) เดินทางไปสนามบนิฉางซา โดยเที่ยวบินที่ CZ............ 
07.20 น.  (ประมาณ) ถึง “ฉางซา” ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวนัออกติดภูเขาลวั 

เซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครอง

ราคารวม * คา่ตัว๋เครือ่งบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่กรุ๊ป  

ราคาไมร่วม คา่ทปิกระเป๋าขึน้-ลง, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 120 
หยวนจนี / ทา่น และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวนจนี / ทา่นตลอดทรปิ / ราคาไมร่วมคา่วี
ซา่เดีย่ว 1,700 บาท  
หมายเหต ุ  
1. รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื
แจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,
รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ 
4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสีย่งวา่ รายการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางนี้ จะขึน้อยูก่บั
สภาพภมูอิากาศ หากมอีปุสรรคท์ าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ เชน่ 
เทีย่วบนิยกเลกิ เทีย่วบนิลา่ชา้ อากาศไมเ่อือ้อ านวยในการทอ่งเทีย่วหรอืในกรณีอืน่ๆ 
บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใหเ้ทา่นัน้ หากบตัรไดถ้กูใชไ้ป
บางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ   

 



 2 
ออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
ยาวนาน กวา่ 3,000 ปี  ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน  หลงัผา่นพธีิการ
ตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้  

  น าท่านไปรับประทานอาหารเชา้ จดับริการเป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC บนรถ    
   น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟ่ิงหวง (5 ชัว่โมง) เฟ่ิงหวาง หรือ เมืองหงส์ เพือ่ชมเมืองโบราณที่สร้าง

ขึ้นสมยัราชวงศถ์งั ซ่ึงเมืองสร้างขึ้นดว้ยหินมีช่ือวา่  “หวงซือเฉียวกู่เฉิง”  เดิมเป็นที่วา่การอ าเภอ มีจุดเด่น คือ 
ก าแพงโบราณซ่ึงสร้างในสมยัราชวงศห์มิง เป็นสถานที่ไดรั้บความนิยมและเป็นสถานศึกษาคน้ควา้ประวตัิ
ความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบนัทึกประวติัของท่านเส่ินฉงเหวนิท าให้ผูค้นไดรู้้จกัที่มาที่ไป
ของเมืองฟ่งหวงนัน่เอง 

14.00 น.  ถึงเฟ่ิงหวง รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
   น าชมเมืองโบราณเฟ่ิงหวาง เฟ่ิงหวางมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่า ที่ตก

ทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง มีถนนที่ปูดว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย ส่ิงก่อสร้าง 68 แห่ง วตัถุโบราณ 116 แห่ง  
มีก าแพงเมืองโบราณ “เฟ่ิงหวางกู่เฉิง” ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง  ชมหงเฉียว สะพานไมโ้บราณที่
มีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหน่ึงของเฟ่ิงหวาง คือบา้นที่ยกพืน้สูงเรียงราย
กนับนริมน ้ าที่ใสสะอาจจนเห็นกน้บึง เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาว
ต่างประเทศ  

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 เฟ่ิงหวางยามค า่ ชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามค ่าที่เตม็ไปดว้ยแสงสีแบบต่ืนตาตื่นใจ ชมผบับาร์ที่
คึกคกัริมแม่น ้าถวั ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธ์ิสุดเดช ชมและเลือกซ้ือสินคา้ HANDMADE ท าเองกบัมือ 
มีเส้ือยดื รองเทา้แตะ รองเทา้ผา้ใบ เขียนสีลงลายสดใส แบบนัง่วาดกนัจะๆ มีเส้ือผา้พื้นเมืองปักลาย และ
ของพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ 

  พกัที่ JINGXIU FENGHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม (พฤหสัฯ 13  เม.ย. 60)   เฟ่ิงหวาง–จางเจียเจีย้-เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์ 

05.00 น.  เฉพาะทา่นทีส่นใจ ** นดัตื่นเชา้เพือ่ไปรอชมแสงแรก ของเมืองโบราณเฟ่ิงหวาง น าท่านสู่ 
สะพาน  "หนานหวัเหมิน" ที่ครอบคลุมจุดชมววิส าคญัของเมืองเฟ่ิงหวางไว ้ เช่นแม่น ้ าถวัเจียง สะพาน 3 
ระดบั 1. สะพานกระโดดหิน 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุ้ง ชมบา้นโบราณริมน ้ าที่เรียงรายอยูส่องฝ่ัง
แม่น ้ า  ชมแสงอาทิตยแ์รกยามรุ่งอรุณ อากาศในวนัน้ีอาจเป็นใจหรือไม่เป็นใจ ท่านตอ้งเส่ียงใจและเส่ียงโชค 
แต่ถา้วนัน้ีเป็นวนัของเรา ท่านจะอ่ิมเอมที่เห็นแสงสีทองค่อยๆ สาดส่องฉาดฉายพน้ขอบขนุเขาเขา้ไลอ้าบ
หมู่บา้นและล าน ้ า สวยจริงๆ ขอบอก (รายการน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   
  น าท่านเดินทางสู่จางเจียเจ้ีย (3.5 ชัว่โมง-ทางด่วน) ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน

 ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลกัษณะพเิศษและมีทศันียภาพที่งดงาม คลอบคลุม
พื้นที่มากกวา่ 264  ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์
วนอุทยานแห่งชาติในปี  ค.ศ.  1982  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1. เขตวนอุทยานแห่งชาติ 2. หุบเขาซูยี ่ 3. 
ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ี คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 

เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้ า และน ้ าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 40 ถ ้า ซ่ึงท าใหส้ถานที่แห่งน้ี 
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มีภูมิทศัน์ที่งดงาม จนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหวา่งทางรถจะวิง่ขา้ม 
สะพานแขวนอ่ายจา้ยตา้เฉียว Aizhai Bridge เป็นสะพานแขวนขา้มหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแห่งน้ี
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจ๋ีโสวป่ระมาณ 20 กิโลเมตร ตวัสะพานตั้งอยูสู่งจาก
พื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการ เม่ือ
วนัที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012   ช่วงที่เป็นสะพานแขวนสร้างโดย
ไม่มีตอม่อ ตวัสะพานมีความยาว 1,176 เมตร ขา้มผา่นหุบเขา
ที่อยูใ่กล้ๆ  ต  าบลอ่ายจา้ย ที่มีแม่น ้ าเต๋อห่างเหอไหลผา่นกลาง
หุบเขา นบัวา่เป็นววิทิวทศัน์อนัแสนงดงามตระการตา  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  
  (ผูเ้ดินทางรับทราบวา่ความเส่ียงวา่ ไม่วา่กรณีใดๆหากขึ้นเขาเทียนเหมินซานไม่ได ้ บริษทัรับผดิชอบเพยีง

 คืนค่าบตัรใหเ้ท่านั้น / หากบตัรไดถู้กใชไ้ปบางส่วนแลว้ จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ) 
    เดินทางสู่เทียนเหมินซาน ตั้งอยูท่างตอนใตข้องจางเจียเจ้ีย ห่างจากตวัเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิม

 เป็นช่ือถ ้า ตั้งช่ือมาแต่สมยัสามก๊ก ภายหลงัใชเ้รียกเป็นช่ือภูเขาดว้ยในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมี
 ช่ือเสียง เป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วดัฝีมือของนกับนิชั้นเยีย่ม ใน
 การบินลอดผา่นช่องเขาประตูสวรรคแ์ห่งน้ี เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มี
 พื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อยา่งที่สุด ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มีอายนุบั
 ร้อยปี ในระหวา่งปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ไดใ้ชเ้งินลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน 
 พฒันา พื้นที่บางส่วนใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

  
 
 
 
 
  
   เส้นทาง A น าท่านขึน้กระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซ่ียจา้น” โดยใชเ้วลา 

 40 นาที ระหวา่งทางท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ท่านจะไดเ้ห็นเส้นทางขึ้นเขาที่มี
 โคง้ถึง 99 โคง้ น าท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึง 
 พร้อมกบัความเสียวของทางเดินกระจก ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 
 1.4 กิโลเมตร *** สร้างเสร็จแล้วใหม่ล่าสุดบันไดเล่ือนลอยฟ้า ความยาว 12 ช่วง ๆ ละประมาณ 70 
 เมตร สร้างขนาบกบัช่องเขาและยอดเขาเทียนเหมินซาน  น าท่านลง บันไดเล่ือนมาจนถึง ถ ้าเทียนเหมิน
 ซาน หรือเรียกว่า ถ า้ประตูสวรรค์  เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์
 เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูน้ีสูง 131.5 เมตร กวา้ง 57 
 เมตร ลึก 60 เมตร จากนั้นนั่งรถของการท่องเที่ยวทอ้งถ่ินกลบัลงมาที่เชิงเขา ช่องประตูน้ีสูง 131.5 เมตร 
 กวา้ง 57 เมตร ลึก 60 เมตร  
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  หมายเหตุ การเที่ยวเทยีนเหมินซานอาจมีการสลบัเส้นทาง โดยเปลี่ยนเป็น เสน้ทาง B (ขึน้รถ-บันไดเลื่อน

ขา ขึน้-ลงด้วยกระเช้า) ซ่ึงเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้ตัดสินใจ ในกรณทีีค่วิ
นักท่องเที่ยวเ ข้าควิยาวมากจนเกินไป    

19.00 น.   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัที่ SHANSUI ZHONGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี (ศุกร์ 14 เม.ย. 60)   เขาอวตาร-เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว-ภาพเขียน 10 ลี-้ร้านใบชา-โชว์สายฝนในม่านหมอก 
เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม    

หมายเหตุ (ผูเ้ดินทางรับทราบวา่ความเส่ียงวา่ ไม่วา่กรณีใดๆ 
หากขึ้นเขาเทียนจ่ือซานไม่ได ้บริษทัฯ รับผดิชอบเพียง
คืนค่าบตัรใหเ้ท่านั้น / หากบตัรไดถู้กใชไ้ปบางส่วนแลว้ จะ
ไม่มีการคืนค่าบริการ) 

   น าท่านขึ้นลิฟทแ์กว้ สู่ภูเขาเทยีนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจ้า
ฟ้า เทียนจ่ือซานมีเน้ือที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุด
วดัได ้ 1,250 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ดา้นทิศตะวนัออก ทิศ
ใต ้ และทิศตะวนัตก ของเขาเทียนจ่ือซานเตม็ไปดว้ยชะง่อนผาสูงชนั มีล าหว้ยลึกและมีป่าหินยกัษรู์ปร่าง
ต่างๆ น าท่านสู่จุดชมววิบนเขาเพือ่ชมความงามของเขาเจา้ฟ้า น าชมเทียนเซ่ียตีอ้ีเ้ฉียว (สะพานหน่ึงในใต้
หลา้) มีทิวทศัน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ือง น าท่านขึน้-ลงเขาด้วยลฟิท์แก้วไป่หลง สูง 326 
เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  
  น าชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี ้ซ่ึงเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบดว้ยยอดเขารูปร่างแปลกพสิดารเรียง ราย

กนั 200 ยอด โดยมีล าธารเล็ก ๆ ไหลผา่นตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกบัภาพเขียน (รวมรถไฟฟ้า
เล็ก)  แวะชมและเลือกซ้ือใบชาทอ้งถ่ิน สินคา้ OTOP ของจางเจียเจ้ีย 

19.00 น.   รับประทานอาหารเยน็ ณ  ภตัตาคาร  
  ชมโชวพ์ื้นเมืองชุด MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชว์สายฝนในม่านหมอก 
  พกัที่ JIANG HAN RESORT หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า (เสาร์ 15 เม.ย. 60)  Sky Bridge-ร้านเยื่อไผ่-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย  
เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

 น าชมสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY 
WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 เมตร (1,410 ฟุต)กวา้ง 6 เมตร (20 ฟุต) สูงถึง 300 เมตร (984 
ฟุต) วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัววิทิวทศัน์ที่สุดหวิว.....สุดเสียว และสวยงามเกินกวา่ค  า
บรรยายใดๆ   
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. 
หมายเหตุ  
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- หากลูกคา้ไม่ตอ้งการเดินสะพานกระจก สามารถไป
ถ่ายรูปที่หวัสะพานได ้ 
- เน่ืองจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK 
มีความยาวถึง 430 เมตร สูงถึง 300 เมตร หากเกิดภาวะ
ลมแรงหรือฝนตก เจา้หนา้ที่อาจพจิารณาไม่ให้
นกัท่องเที่ยวเดินขา้มสะพาน  
 - เน่ืองจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบความปลอดภยัขั้นสูงสุด และตอ้งไดรั้บหนงัสือรับรองจากรัฐบาลจีนจึงจะเปิดใหบ้ริการได ้ หาก
ในวนัที่ท่านไปชมสะพาน สะพานปิดใหบ้ริการไม่วา่จะดว้ยสาเหตุอะไร ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธใ์นการ
เปล่ียนสถานที่เที่ยวอ่ืนทดแทน ในราคาบตัรที่ใกลเ้คียงกนั 
 แวะเลือกชมสินค้าที่ท าจากเยือ่ไผ่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคารบนเขา   
   น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเท้าและแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนทีศู่นยว์จิยัทางการ

แพทยแ์ผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน
ที่มีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังกาวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
 น าชมหยกจีน แนะน าวธีิการดูหยก ใหท้่านเลือกชมเลือกซ้ือหยกไวเ้ป็นของฝากล ้าค่าจากเมืองจีน 

   อสิระเดนิเลน่และชอ้บป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ทีถ่นนคนเดนิ XIBUJIA (ซปีู้ เจยี)  
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที่ JIANG HAN RESORT หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก (อาทิตย ์16 เม.ย. 60)  จางเจียเจีย้-ร้านผ้าไหม-ภาพวาดทราย–ฉางซา  ** วันนี้เดินทางไกล  
เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

 แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวธีิการน าเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ โดยใชท้ั้งใชเ้คร่ืองจกัร 
และแรงงานคน ชมการดึงยดืใยไหมรังแฝดมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม ผลิตภณัฑท์ี่เหมาะกบัการซ้ือเป็นของ 
ฝากและใชเ้อง 
 น าชมจวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่จดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวนิเซิง ผูริ้เร่ิมศิลปะแบบใหม่ที่วา่ "จิตรกรรม
ภาพเม็ดทราย" ที่ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้ หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ 
จิตรกรรมที่รังสรรคข์ึ้นมาลว้นไดรั้บรางวลัและยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย   น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา (4 ชัว่โมง) ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนานมากกวา่ 3,000 

ปี ในสมยัราชวงศฉิ์นราชส านกัไดส้ัง่การใหมี้การจดัตั้งเขตฉางซาเป็นลกัษณะเขตการปกครอง  ต่อมา
เปล่ียนช่ือเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง ตอนเหนือติดกบัทะเลสาบต้
งถิง ตะวนัออกติดกบัภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดกบัภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดกบัภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 
12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ 

19.00 น.   ถึงฉางซา รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
 อิสระชอ้บป้ิงบนถนนคนเดินหวงซิง เลือกซ้ือของที่ระลึกถูกใจ  แลว้เดินทางไปสนามบิน  
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23.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ605 
02.20 น.+1  เดินทางกลบัถึงสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (ถึงเช้าวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 60) 

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

 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร    พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 4,000 บาท /เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

  
อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (เหมาล า) กรงุเทพฯ–ฉางซา-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยัด / คา่ทีพั่ก 2 
ทา่น ตอ่ หนึง่หอ้งคู ่ / คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท / คา่ภาษีสนามบนิจนี / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ปหนา้ดา่น) / 

คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ / คา่ประกันภยัทางอากาศ / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานที่
ทอ่งเทีย่วระบตุามรายการ / คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ  ตามรายการ / คา่ระวางน ้าหนัก

กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีม่นี ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม  / คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 
เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

หมายเหต ุ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ 

ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ ช าระคา่ทัวร ์ เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / 
บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  / คา่บรกิารไมร่วม

ภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 3% 
ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทีเ่หลอื 

ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 
เง ือ่นไขการยกเลกิเทีย่วบนิเหมาล า  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้12,000 บาท/ทา่น / 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน -เก็บ

คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฏหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

สรุปแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

  เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึน้ไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกัน  

ทุนประกนั  

(SUM INSURE) 

1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนื่องจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical 
Expense while traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยการเคลือ่นยา้ย เพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลับ

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 จางเจยีเจีย้ และเมอืงเฟ่ิงหวาง มณฑลหหูนาน ไดอ้อกระเบยีบเพือ่รักษาสิง่แวดลอ้ม โดยตัง้แต่
วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดก้ าหนดใหโ้รงแรมรวมถงึสถานทีพั่กตากอากาศ ใหย้กเลกิการใหบ้รกิารวางฟรสี ิง่ของทีใ่ช ้

แลว้ทิง้ อันไดแ้ก ่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน หว ี แชมพ ู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะ เป็นตน้ เพือ่เป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษา

สิง่แวดลอ้ม ถา้ผูเ้ขา้พักตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่วจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเอง โดยจ่ายตามราคาทีโ่รงแรมทกุทีก่ าหนดไว ้ หรอื
กรณุาน าสิง่ของใชเ้หลา่นี้ตดิตัวมาเอง จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ (กรณุาสอบถาม โรงแรมบางแหง่อาจไมว่างไวใ้นหอ้งอาบน ้า แต่

โรงแรมบางแหง่อาจวางไวใ้นหอ้งอาบน ้าแตค่ดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอาท)์ 
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ประเทศ (เนือ่งจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื่องมาจากอบุัตเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไส ้

เลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย

เจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การ
แทง้บตุร, การบาดเจ็บเนือ่งมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ 
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความรับผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุัตเิหต ุ/ กรุป๊ - แตล่ะครัง้ไมเ่กนิ สีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่รักษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนื่องจากประสบอบุัตเิหต ุ
ในระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทีร่ะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและ
ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ คณุสมชาย ประทมุ
สวุรรณ ทีโ่ทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดงักลา่วเป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลกัทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกันภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพิม่ความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกันเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึน้ ฯลฯ ทา่น

สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช าระคา่เบีย้ประกันเพิม่เองไดโ้ดยตดิตอ่ที ่ คณุสมชาย 
ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซือ้
กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกนัภยัอืน่ๆทีท่า่นรูจั้กและพอใจ 

 

ทา่นทีถ่อืบตัร APEX 
 

- ทา่นทีถ่อืบัตร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มวีซีา่ กบั
องคก์รฯ ทีอ่อกบัตรนี้ใหก้บัทา่น เพราะว่าบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อื
เอกสารนี ้

- ทา่นทีถ่อืบัตร APEX จะตอ้งระมัดระวังรักษาบตัรของทา่นไม่ใหส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึว่า 
1. สายการบนิอาจจะไม่ใหท้า่น CHECK-IN หากทา่นไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตวัจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผ่านเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตวัจรงิ 

3. หากบัตรสญูหาย ทา่นอาจไม่ไดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบัตรสญูหาย ทา่นตอ้งจ่ายคา่ทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิใบใหม่ ฯลฯ ในขณะทีท่า่นอยู่ตอ่ เพือ่

ท าเรือ่งการออกบตัรใหม่ หรอืขอท าวซีา่ใหม่ดว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หัวหนา้ทวัร ์พนักงานเกบ็เอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไม่รับ ไม่รบัฝาก ไม่ถอืแทน หรอืไม่เก็บรักษาแทน ดงันัน้หากทา่นฝากบัตร APEX และ/หรอืสง่บัตรตดิมากบัเอกสาร 

หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 


