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แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วที่ยาวสุดในจนี  
เที่ยวครบไฮไลท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พกัโรงแรม ระดบั 5 ดาว   
 ลิม้รสอาหารพเิศษ  เมนู  พระกระโดดก าแพง อาหารซีฟุ้ด +ไวน์แดง กุ้งมงักร  เป๋าฮื้อ  
 ชมมรดกโลก เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง  อายุมากกว่า 400ปี  
 ขึน้ เขาเทยีนเหมนิซาน   ชมประตูสวรรค์   สัมผสัระเบียงกระจก 
 ชมแกรนด์แคนยอนจางเจยีเจีย้  ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ดในจนี 
 เทีย่วอทุยานจางเจยีเจีย้  ขึน้เขาอวตาร เทยีนจือ่ซาน  ขึน้ลฟิท์แก้วไป่หลง   

 พเิศษ 2 โชว์ ！โชว์จิง้จอกขาว โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน 
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ก าหนดการเดนิทาง  วนัที่        8-13 สิงหาคม 2561 
6-11 กนัยายน  /  20-25 กนัยายน 2561 

     11-16  ตุลาคม / 25-30  ตุลาคม 2561 
     1-6 พฤศจิกายน / 22-27 พฤศจิกายน 2561 
     30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 

วันแรก         (1)        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  – เมืองฉางซา   

13.30 น.  พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตู 2-3 ) 
เคาน์เตอร์ E  สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน  

16.05 น.   ออกเดินทางสู่ ฉางซา   โดยเที่ยวบินที่ WE616    
20.20 น.  ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของ มณฑลหู

หนาน ช่ือยอ่ เซียง ตั้งอยูบ่นลองจิจูด 108 องศา 47  
ลิปดาถึง 114 องศา 45 ลิปดา ตะวนัออก และละติจูด 
24 องศา 39 ลิปดาถึง 30 องศา 28 ลิปดาเหนือ ทาง
ตอนใตข้องทะเลสาบตง้ถิง ทะเลสาบใหญ่ทาง
ตอนกลางของแม่น ้ าแยงซี มีเมืองหลวงช่ือ ฉางซา มี
เน้ือที่ 211,800 ตาราง ก.ม.หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร น าท่านสู่ภตัตาคาร 

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัฉางซา 长沙华晨豪生大酒店 Howard Johnson Huachen Plaza Changsha ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่สอง     (2)      เมืองฉางซา –  เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – ล่องเรือตามนล าน ้าถวัเจียง - ชมแสง สี อันสวยงามของเมอืงโบราณ  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่โบราณเฟ่ิงหวง (เมืองหงส์) (ใช้เวลาประมาณ 
5 ช่ัวโมง)  ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้น
ในสมยัราชวงศชิ์ง มีประวติักวา่ 400 ปี เน่ืองจากเขาหนานหวัที่
อยูท่างใตข้องเมืองมีรูปร่างเหมือนหงส์จึงไดช่ื้อว่า "เฟ่ิงหวง" 
แปลวา่  "หงส์"ปัจจุบนั เมืองเฟ่ิงหวงมีประชากรประมาณ 3 
แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชนเผา่ถู่เจียและชาวมง้ เวลาเดินอยูใ่นตวั
เมือง มกัจะพบหญิงสาวชาวมง้หรือ ชาวถู่เจียในชุดชนชาติที่
ประดบัดว้ยลายดอกไม ้ เพิม่ความงดงามใหเ้มืองโบราณแห่งน้ี
ไม่นอ้ยเลยทีเดียว   เฟ่ิงหวงเป็นเมืองขนาดเล็ก ใชเ้วลา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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ประมาณหน่ึงชัว่โมงก็เดินไดท้ัว่ แบ่งเป็นเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้างขึ้นตามเชิงเขาและมีล าน ้ า
ถวัเจียงไหลผา่น มีถนนที่ปูดว้ยหินสีเขียว 20 กวา่สาย มีก าแพงเมืองโบราณตั้งอยูริ่มน ้ า มีหงเฉียวซ่ึงเป็น
สะพานเก่าแก่ที่มีหลงัคาคลุมเช่ือมสองฟากฝ่ังใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าท่าน ล่องเรือตามนล าน ้าถัวเจียง ที่จะท าใหท้่านสนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสองฟาก
ฝ่ังแม่น้าํ สะพานโบราณ อวดความเป็น ธรรมชาติใหท้่านได้
สมัผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก  ระหวา่งทางจะ
มีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผา่ดั้งเดิมของที่น่ีเรียกวา่ชนเผา่ถู่เจียง เอา
เรือออกมาลอยล าคอยร้องเพลงตอ้นรับนกัทอ่งเที่ยวและไกดก์็
จะเชิญชวนใหน้กัท่องเที่ยวร้องเพลงตอบกลบัไป ซ่ึงไม่วา่เรา
จะร้องเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมา เคา้ก็จะร้องเพลงตอบ
กลบั  มาอีกเช่นกนัผลดักนัร้องผลดักนัฟังถึงแมจ้ะคนละ
ภาษาแ ต่ก็สนุก  ผา่นชม สะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณที่
มีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่ง
หน่ึงของเฟ่ิงหวง คือบา้นที่ยกพื้นสูงเรียงรายกนับนริมน ้ าที่ใส
สะอาจจนเห็นกน้บึง เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ที่ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารใหท้่านไดผ้กัผอ่นตามอธัยาศยัหรือจะเดินเล่นเพือ่
ชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวงพอตกกลางคืน
นกัท่องเที่ยวไม่วา่จะชาวต่างชาติ หรือชาวจีนเองก็ตาม ที่หลบ
ตวัพกัผอ่นอยูต่ามโรงแรมในช่วงเวลากลางวนั จะออกมา
สงัสรรคป์าต้ีตาม ผบั บาร์ ริมแม่น ้ าเมืองเฟ่ิงหวงกนัอยา่ง
ครึกคร้ืน สร้างสีสนัใหแ้ก่เมืองเฟ่ิงหวงยามค ่าคืน  
พกัเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง  Sunshine OR Grand Gloria Jishou Hotel  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที่สาม     (3)      จางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมนิซาน+ประตูสวรรค์ -หน้าผาลอยฟ้ากระจก – โชว์ จิง้จอกขาว  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจีย้(ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) อุทยานจาง
เจียเจ้ีย อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ซ่ึงไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือปี 
ค.ศ. 1982 และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ. 
1992 ที่มีเน้ือที่กวา่ 369 ตารางกิโลเมตร  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJioL8z9HXAhXFNo8KHSDrA1kQFgh6MAU&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g660726-d1418804-Reviews-Jinxiu_Fenghuang_International_Hotel-Fenghuang_County_Hunan.html&usg=AOvVaw1u_vpvBGWyocG7HmEQhLX-
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เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

    เมนูพเิศษ  พระกระโดดก าแพง 
น าท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึง
ตั้งอยูท่างตอนใตข้องอุทยานจางเจียเจ้ีย 
ห่างจากตวัเมืองไป 8 กม. เทียนเหมิน
ซานเดิมเป็นช่ือถ ้า ตั้งช่ือมาตั้งแต่สมยั
สามก๊ก ภายหลงัใชเ้รียกเป็นช่ือภูเขาดว้ย 
ในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วดัฝีมือของนกับินชั้นเยีย่มในการบิน
ลอดผา่นช่องเขาประตูสวรรคแ์ห่งน้ี ยอดสูงสุด 1,518 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีพื้นที่ 190 ตาราง
กิโลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อยา่งที่สุด ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มีอายนุบัร้อยปี ใน
ระหวา่งปี ค.ศ.2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ไดใ้ชเ้งินลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน พฒันา
พื้นที่บางส่วนใหเ้ป็น  สถานที่ท่องเที่ยว  น าท่านขึน้กระเช้ากอนโดล่า ทีมี่ความยาว 7.5 กิโลเมตร ชม
ความงามของภูผานบัร้อยนบัพนัยอด และน าทา่น
ขึ้นสู่ประตูสวรรค์ ทา้ทายความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ออกก าลงัขึ้นบนัได 999 ชั้นขึ้นสู่ช่องเขา
ประตูสวรรค ์   จากนั้น ชมหน้าผาลอยฟ้ากระจก 
ซ่ึงเป็นระเบียงกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่
ที่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของ 
ระเบียงกระจก วดัจากขอบผาได ้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนกัทอ่งเที่ยวที่อยากมา
สมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน ระเบียงกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้
รองเทา้ขณะเดิน สนันิษฐานวา่น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด ระเบียงกระจก แห่ง
น้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  อาหารซีฟุ้ด +ไวน์แดง 

หลงัอาหารน าท่านชมโชว์ จิง้จอกขาว เป็นเร่ืองราว
ความรักต่างสายพนัธุร์ะหวา่งคนคือพระเอกหนุ่มชาย
คนตดัฟืนผูก้ตญัญูขยนัขนัแขง็และมีจิตใจดีงามกบั
นางจ้ิงจอกขาวที่มีอิทธิฤทธ์ิสามารถแปลงร่างเป็นสาว
งามผูเ้ลอโฉมจ้ิงจอกขาวนางน้ีแมเ้ธอถูกราชาจ้ิงจอก
เลือกใหเ้ป็นราชินีจ้ิงจอกแต่เธอกบัมาหลงรักพระเอก
คนตดัฟืนอนัมามาสู่เร่ืองราวอนัน่าต่ืนเตน้วุน่วายและดราม่าก่อนที่จะจบแบบแฮปป้ีเอนดด้ิ์ง 

  พกัจางเจยีเจีย้  SUNSHINE ตกึ VIP ZHANG JIAJIE   ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJioL8z9HXAhXFNo8KHSDrA1kQFgh6MAU&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g660726-d1418804-Reviews-Jinxiu_Fenghuang_International_Hotel-Fenghuang_County_Hunan.html&usg=AOvVaw1u_vpvBGWyocG7HmEQhLX-
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วันที่ส่ี     (4)   ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู  – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้ - โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (宝峰湖 ) เป็นทะเลสาบ
บนช่องเขาสูง โดยที่ทะเลสาบจะถูกรายลอ้มดว้ยยอดเขา และน ้ าก็ใส
มาก การเที่ยวชมอาศยัการล่องเรือ โดยระหวา่งทางก็จะพบแพและมี
คนใส่ชุดพื้นเมืองอยู ่ นอกจากน้ียงัมีหินที่รูปร่างเหมือนหนา้ผูห้ญิง ซ่ึง
เป็นส่ิงที่ธรรมชาติโดยไม่มีการตกแต่งเพิม่เติมแต่อยา่งใด  
 
 
 
 
 
 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้ ทา้ความเสียว
ดว้ยการเดินขา้ม สะพานแก้ว ซึงมีโครงสร้างของ
สะพานทอดยาว 430 เมตร ขึงระหวา่งยอดเขาไปยงัอีก
ยอดเขาหน่ึง สูงจากพื้น300 เมตร นอกจากเห็นววิ
ดา้นล่างแลว้ ตวัสะพานยงัแกวงไกวไปตามแรงลมอีก
ดว้ย ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และ
ชมความงามของโตรกผา ผา่นชมน ้ าตก สะพานแกว้เป็นตน้  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านชมโชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน การแสดงที่ถือ
วา่ครบครันดว้ยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคล้ิมไปกบัการ
แสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัการแสดงจนลืมกระพริบตา
อลงัการกวา่โชวใ์ดใดที่ท่านเคยสมัผสัมา จากนั้นน าท่านเขา้
สู่ที่พกั 
 
 พกั張家界皇冠假日酒店   Crowne Plaza Zhangjiajie   ระดบั 5 ดาวโรงแรมใหมท่ีสุ่ดของจาง

เจยีเจีย้ หรอืเทยีบเทา่ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlsL_-87YAhXDKo8KHaCzBUwQFgg6MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ihg.com%2Fcrowneplaza%2Fhotels%2Fus%2Fen%2Fzhangjiajie%2Fdygcp%2Fhoteldetail&usg=AOvVaw00qdwTNwoW7boZnufiClMt
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วันที่ห้า           (5)      พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ระเบียงภาพเขียน 10 ลี(้รวมรถ แบตเตอร่ี)  
                                – ทยานจางเจียเจีย้(กระเช้าขึน้-ลิฟท์แก้วลง)  – สวนจอมพลเฮ่อหลง – เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย "จวนิเซิงฮ
วา่เยยีน" เมืองจางเจียเจ้ีย ภายในพพิิธภณัฑเ์ป็นที่
รวบรวมและจดัแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของ
ศิลปินแห่งชาตินาม "หล่ีจวนิเซิง" ซ่ึงผลงานของเขาทุก
ช้ินเป็นภาพเขียนดว้ยมือที่ใชหิ้นทรายและสีธรรมชาติที่
สกดัจากเปลือกไมใ้บไมเ้ป็นวตัถุดิบในการเขียน   ภาพเขียนเหล่าน้ีนอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ   ยงัเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชดัและมีมิติสมจริง
อีกดว้ย หากท่านใดช่ืนชอบภาพหินทรายก็สามารถติดต่อเพือ่ขอซ้ือ
กลบัเมืองไทยไดค้รับแต่ราคาของภาพวาดทรายนั้นบอกไดค้  าเดียววา่
ของดีไม่มีถูก จากนั้นน าท่านชม ระเบียงภาพเขยีน 10 ลี ้ซ่ึงตั้งอยูท่าง
ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ ซั่วเซียวี่ ซ่ึงเป็นเขตช่องแคบที่มี
ทศันียภาพที่งดงามแห่งหน่ึง มียอดเขาแปลกพสิดาร และหินยกัษ ์ที่มี
รูปร่างลกัษณะต่างๆ มากกวา่ 200 ลูก อีกทั้งยงัมีล าธารไหลตดัผา่น
ระเบียงภาพเขียน 10 ล้ีอีกดว้ย เสมือนเราไดล่้องหนอยูก่ลางภาพวาด
ธรรมชาติที่งดงาม ต่ืนตาต่ืนใจยิง่นกั   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน (อยูใ่นเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจ้ีย
ไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 
ดว้ยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด 
รวมทั้งมี ล าธาร ถ ้า น ้าตกมากมาย ท าใหส้ถานที่แห่งน้ีไดรั้บการ
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า สู่ เขา
เทียนจื่อซาน (เขาจกัรพรรด์ิ) ชมทิวทศัน์อนัสวยงามของชะง่อน
ผาอนัสูงชนัและป่าหินรูปลกัษณะต่าง ๆ น าท่านเที่ยวชมทิวทศัน์
ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงไดรั้บการจดัตั้งเพือ่เป็นเกียรติแก่ นาย
พลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต ์ ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นบริเวณน้ี  
จากจุดชมววิน้ีท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตา
มากมาย ปกคลุมไปดว้ยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พนัธุ ์ชม เขา 

http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
http://www.oceansmile.com/China/JangjiajiTeanjersan.htm
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พูก่นัจกัรพรรดิ สวนสวรรค ์ สะพานอมตะ จากนั้นน าท่าน
ชม ภูเขาอวตาร ชมววิของภูเขาซ่ึงภาพยตร์ช่ือดงัเร่ืออวตาร ได้
น ามาเป็นฉากในการถ่ายท าท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
สวยงามและน าท่านชม เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว (สะพานใตฟ้้าอนัดบั 
1) ซ่ึงมีทศันียภาพที่สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา  แลว้น าท่าน
เที่ยวชมล าธารจินเปียนซีหรือล าธารแสท้องซ่ึงเป็นล าธารที่
ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขา
วงกตล าธารจินเปียนซีมีน ้ าในล าธารมีสีเขียวใสปราศจาก
มลภาวะสองฝ่ังน ้ าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่าน
เรียงรายเป็นจ านวนมากเช่นผาแสม้า้ทองผา อรหนัตเ์มาเหลา้ผา
ช่วยมารดาลอดส่ีทวารจากน้ันน าท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่
หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พกั張家界皇冠假日酒店   Crowne Plaza Zhangjiajie   ระดบั 5 ดาวโรงแรมใหมท่ีสุ่ดของจาง

เจยีเจีย้ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที่หก         (6)   จางเจียเจีย้ – เมืองฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวงัตุ้ย -  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เมืองฉางซา –  กรุงเทพฯ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง 
ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิงตะวนัออกติดภูเขาลวัเซียว ตะวนัตก
ติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.
กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงั
เป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
ยาวนาน กวา่ 3,000 ปี  ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ   กุ้งมงักร  เป๋าฮื้อ 
น าท่านชมพพิิธภัณฑ์หม่าหวังตุ้ย - Mawangdui 

Museum(ปิดวนัจนัทร์)       เป็นพพิธิภณัฑท์ี่แสดง

การคน้พบมมัม่ีที่เป็นศพช้ืนศพแรกของโลกและเป็น

เหตุการณ์ส าคญัทางดา้นโบราณคดีที่ท  าใหท้ัว่โลก

ตอ้งจบัตามองวา่ชาวจีนในสมยัโบราณมีวธีิรักษา 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlsL_-87YAhXDKo8KHaCzBUwQFgg6MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ihg.com%2Fcrowneplaza%2Fhotels%2Fus%2Fen%2Fzhangjiajie%2Fdygcp%2Fhoteldetail&usg=AOvVaw00qdwTNwoW7boZnufiClMt
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สภาพศพใหค้งอยูม่าจนถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งไรและก าลงั  พสูิจน์กนั
วา่เป็นมมัม่ีที่เหนือกวา่มมัม่ีของอียปิตห์รือไม่   โดยการคน้พบ
คน้พบมมัม่ีที่เป็นศพช้ืนศพแรกของโลกนั้นเกิดจากการขดุคน้โดย
ไม่ตั้งใจของชาวทอ้งถ่ินเม่ือปี 1971 ขณะก าลงัขดุดินเพือ่สร้างหอ้ง
เก็บของใตดิ้นที่ไดท้  าการขดุลึกลงไปใตดิ้นประมาณ 10 เมตรและ
ไดค้น้พบศพสตรีที่มีประวติัมากวา่ 2,200 ปี ศพน้ียงัมีสภาพ
สมบูรณ์ ใบหนา้ยงัมีความสมบูรณ์ หนา้มองเห็นไดช้ดัเจน เสน้ผม
ยงัสดช่ืนเป็นประกาย รอยมือรอยเทา้ชดัเจน ผวิหนงัชุ่มช้ืน 
กลา้มเน้ืออ่อนนุ่ม ขอ้ต่อกระดูกเคล่ือนไดอี้กดว้ยนอกจากนั้นแลว้
ภายในพพิธิพนัธย์งัไดจ้ดัแสดงหนงัสือบนผา้ไหมและแผน่
ไมไ้ผท่ี่ขดุพบในสุสานที่มีความส าคญัทางโบราณคดีอยา่ง
ที่ไม่เคยมีมาก่อน   น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเพือ่เลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย
ส าหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบา้น ไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบนิเพือ่เดินทางกลบัสู่ 
กรุงเทพฯ  

19.30 น      บินลดัฟ้ากลบัสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ WE617 
21.55 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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กรุ๊ปเดินทาง   ไม่เข้าร้านช้อปป้ิงรัฐบาล 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ /ท่าน (พัก 2 ท่าน / ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ขัน้ต ่า 16 ท่าน 35,800.- บาท 6,800.-บาท 

อตัรานีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)                    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อตัรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   
  คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี

การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ   

-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไม่

สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอุบตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 

-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ

ควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ 

ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุา่งๆ ฯลฯ  

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ

การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


