
 
 

เท่ียวจีนแบบสว่นตวั 6 ท่าน ก็เดินทางได ้

พกัโรงแรม 5ดาว ไมล่งรา้นรฐับาล ราคาไม่แพงอยา่งท่ีคิด 

บินตรงจางเจียเจ้ีย 3วนั2คืน 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง    
วันแรก         (1)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  – เมืองจำงเจียเจีย้ – เขำเทียนเหมนิซำน – ระเบียงกระจก 

04.00 น.  เช็คอิน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ (ประตู 9-10 ) 
เคำน์เตอร์ W  สำยกำรบิน China Southern Airlines (CZ)  

06.25 น.   ออกเดินทางสู ่เมืองจำงเจียเจีย้   โดยเที่ยวบินที่ CZ606 

10.35 น.  ถึงสนามบิน  เมืองนีเ้คยถกูเรียกวา่ต้ำยง และมีประวติัยาวนานตัง้แต ่221 ปีก่อนประวติัศาสตร์ ผู้คนได้
อาศยัอยูท่ัง้สองฝากของ แม่น า้หลฉียุ (แม่น า้หลกัในจางเจียเจีย) ซึง่ตอนนีอ้ยูใ่นเขตของเมืองจางเจีย
เจีย มานานตัง้แตส่มยัยคุหิน การตัง้รกรากของมนษุย์ในบริเวณนีน้ัน้ย้อนไปกวา่หนึง่แสนปี  ช่ือของ
เมืองจางเจียเจียถกูน ามาใช้เม่ือปีพ.ศ. 2537 หลงัจากอุทยานแหง่ชาติในอู่หลงิยฺเหวียน ถกูยกให้เป็น
มรดกโลกโดยยเูนสโกในปีพ.ศ. 2535 เพื่อให้มีความโดดเดน่มากขึน้ ช่ือจางเจียเจีย้มาจากหมูบ้่านเลก็ๆ
ในเขตเดียวกนัซึง่ต้อนนีไ้ด้กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความนิยม หลงัผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและดา่นศลุกากร น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 
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เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นขึน้กระเช้ำกอนโดล่ำสู ่ เขำเทียน

เหมินซำน ท่ีมีความยาว 7.5 กิโลเมตร ซึง่
ตัง้อยูท่างตอนใต้ ของอุทยานจางเจียเจีย้ 
หา่งจากตวัเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซาน
เดิมเป็นช่ือถ า้ ตัง้ช่ือมาตัง้แตส่มยัสามก๊ก 

ภายหลงัใช้เรียกเป็นช่ือภเูขาด้วย ในปี ค.ศ.1999 เทียนเห
มินซานมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียว แตเ่ป็นท่ีวดัฝีมือของนกับินชัน้เยี่ยมใน
การบินลอดผา่นช่องเขาประตสูวรรค์แหง่นี ้ ยอดสงูสดุ 
1,518 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มีพืน้ท่ี 190 ตาราง
กิโลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพืน้ท่ีป่าดิบท่ีสมบูรณ์อยา่ง
ท่ีสดุ ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายนุบัร้อยปี ในระหวา่งปี 
ค.ศ.2002-2005 การทอ่งเท่ียวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทนุประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพืน้ท่ี
บางสว่นให้เป็น  สถานท่ีทอ่งเท่ียว  ชมความงาม
ของภผูานบัร้อยนบัพนัยอด และ ผา่น ชมประตู
สวรรค์ ท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออก
ก าลงัขึน้บนัได 999 ชัน้ขึน้สูช่่องเขาประตสูวรรค์   
จากนัน้ ชมระเบียงกระจก ซึง่มีระยะทางอนั
หวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชนั ความ
กว้างของ ระเบียงกระจก วดัจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัทอ่งเท่ียวท่ี
อยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่า่ผู้มาเยือน ระเบียงกระจก ต้องสวม
ผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานวา่นา่จะช่วยลดความสกปรก งา่ยตอ่การท าความสะอาด ระเบียง
กระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจท าให้เราก้าวขาไมอ่อก!!  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ ภตัตำคำร   
 พัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง   (2)  แกรนด์แคนยอนจำงเจียเจีย้ – พิพิธภณัฑ์ภำพวำดทรำย– ถ ำ้หวงหลงต้ง – ทะเลสำบเป่ำเฟิงห ู 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นชม แกรนด์แคนยอนจำงเจียเจีย้ ท้าความเสยีวด้วย
การเดินข้าม สะพำนแก้ว ซงึมี โครงสร้างของสะพานทอดยาว 
430 เมตร ขงึระหวางยอดเขาไปยงัอีกยอดเขาหนึง่ สงูจากพืน้
300 เมตรนอกจาก เห็นวิวด้านลา่งแล้ว ตวัสะพานยงัแกวง่ไกว
ไปตามแรงลมอีกด้วย ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองข้าง
ทาง และชมความงามของโตรกผา ผา่นชมน า้ตก สะพานแก้วเป็นต้น     



จากนัน้น าท่านสู่เมืองจางเจียเจีย้ชม พิพิธภัณฑ์

ภำพวำดทรำย "จวินเซิงฮวา่เยียน" เมืองจางเจียเจีย้ 
ภายในพิพิธภณัฑ์เป็นท่ีรวบรวมและจัดแสดงผลงาน
ท่ีมีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม "หลี่
จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิน้เป็นภาพเขียนด้วย
มือท่ีใช้หินทรายและสีธรรมชาติท่ีสกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวตัถุดิบในการเขียน   ภาพเขียนเหลา่นี ้
นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ   ยังเป็นภาพเขียนท่ีสวยงาม คมชัดและมีมิติ
สมจริงอีกด้วย หากทา่นใดช่ืนชอบภาพหินทรายก็สามารถติดตอ่เพื่อขอซือ้กลบัเมืองไทยได้ครับแตร่าคา
ของภาพวาดทรายนัน้บอกได้ค าเดียววา่ของดีไม่มีถกู  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ในอุทยำน  
น าทา่นสู ่ถ ำ้หวงหลงต้ง หรือ ถ ำ้วังมงักรเหลือง ถ า้แหง่นีมี้
ความสงู 160 เมตร มีความ   ลกึ 1.5 กิโลเมตร ถ า้แบง่
ออกเป็น 4 ชัน้ ภายในถ า้มีอ่างเก็บน า้ 1 แหง่ ล าธารใต้
ดิน 2 สาย บงึ 4 บงึ ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดิน

เท่ียว 90 กวา่แหง่ น าทา่น ลอ่งเรือไปตามธารน า้ใต้ดิน ชมถ า้วงั
มงักร ชมวงัแก้วผลกึ วงัซอืหงอคง ชมประตแูหง่ความสขุ ชม
ประตอูายยุืน ฯลฯ ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัหินงอกหินย้อนท่ีมี
รูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หิน
หอกเงิน หินเคร่ืองดนตรีจีน ชมน า้ตกเทวดาสวรรค์จากนัน้
จากนัน้น าทา่นล่องเรือชมทะเลสำบเป่ำเฟิงห ูซึง่เป็น
ทะเลสาบบนเขาสงูท่ีหาได้ยาก เนือ้ท่ีผิวน า้รวม 30 เฮก
ดาร์ น า้ลกึถึง 72เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตรล้อม
ด้วยยอดเขาชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม น าทา่นได้เยี่ยม
ชม โรงงานผลิตหยก ท่ีขึน้ช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือ
วา่ มีหยกไว้เป็นสิง่ท่ีให้ความคุ้มครอง   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ ภตัตำคำร   
 พัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม  (3)  อุทยำนจำงเจียเจีย้(ขึน้ลิฟต์แก้วไป่หลง/ลงกระเช้ำ) – สวนจอมพลเฮ่อหลง  
                    – ระเบียงภำพเขียน 10 ลี ้– กรุงเทพฯ 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่อุทยำนจำงเจียเจีย้ ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตก
เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) 
โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร 
จางเจียเจีย้ได้ถกูประกาศให้เป็นเขตอนรัุกษ์อุทยานแหง่ชาติใน
ปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาท่ีตัง้ตระหงา่นกว่า 
3,000 ยอด รวมทัง้มี ล าธาร ถ า้ น า้ตกมากมาย ท าให้สถานท่ี
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แห่งนีไ้ด้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 ชม เทียน
เสี ้ยตีอ้ี เ้ฉียว  (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพท่ี
สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขนุเขา 
น าท่านชม หยวน  เจีย เจีย้  ภายในบริเวณสถานแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของอู่หลิงหยวนโดยจะมีก าแพงหินท่ีมี

ลักษณะสูงต ่ าไม่ เท่ากันมากกว่าสิบก าแพงออก
แนวขนานกันเรียงรายอยู่งดงามอลังการและแลดูมี
พลงัแฝงอยู่ในความสวยงามนี ้ ระยะเวลาของการก่อ
ตัวขึน้   ของสิ่งมหัศจรรย์ฟง เฉียง เขตหาง เจีย เจีย้
นี ้ ใช้เวลาประ มาณ  380 ร้อยล้านปี  และช่วง นีถื้อว่า
อยูใ่นช่วงยคุแรกเร่ิมของการก่อตวั  ประกอบไปด้วยชัน้
หินแนวก ว้างและภู เขาทรงเหลี่ยม  ท าให้แลดู เป็ นทรง
ย า ว   ลั ก ษณ ะจ ะยื่ น ข ย าย ไป ท า งจุ ด เ ช่ื อ ม ต่ อ ข อ ง
โครงสร้าง  หากมองไปทางด้านข้างจะแลเห็นเป็นลักษณะ
คล้ายภูเขา  และหากมองไปอีกด้านหนึ่ง จะมีลกัษณะคล้าย
ก าแพง  โดยส่วนใหญ่ด้านบนสดุจะแบนและเรียบ   และมีต้น
สนพนัธ์ุอู่หลิงปกคลมุอยูด้่านบนด้วย น าท่านเท่ียวชมทิวทศัน์
ท่ี สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตัง้เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถ่ินก าเนิดอยู่ในบริเวณนี  ้ จากจุดชมวิวนีท้่านสามารถ
มองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลมุไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พนัธ์ุ ชม เขาพูก่ัน
จักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ จากนัน้น าท่านชม ภูเขาอวตาร ชมวิวของภูเขาซึ่งภาพยตร์ช่ือดัง
เร่ืออวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท าท่านจะได้เพลิดเพลนิกบัทิวทศัน์อันสวยงามและน าทา่น แล้ว
น าทา่น น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ ลงเขาเทียนจ่ือซาน (เขาจักรพรรด์ิ) ชมทิวทศัน์อันสวยงามของชะงอ่นผาอัน
สงูชนัและป่าหินรูปลกัษณะตา่ง ๆ 

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น าท่านชม ระเบียงภำพเขียน 10 ลี ้ซึง่ตัง้อยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของ ซัว่เซียวี่ ซึง่เป็นเขตช่อง แคบท่ีมี
ทัศนียภาพท่ีงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร 
และหินยกัษ์ ท่ีมีรูปร่างลกัษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก 
อีกทัง้ยงัมีล าธารไหลตดัผ่านระเบียงภาพเขียน 10 ลีอี้ก
ด้วย เสมือนเราได้ลอ่งหนอยูก่ลางภาพวาดธรรมชาติท่ีงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิเมอืงจำงเจียเจีย้ 
21.50 น      บินลดัฟ้ากลบัสู ่  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ โดยเที่ยวบินที่ CZ605 

00.15+1 น.      ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิฯ โดยสวสัดิภาพ 
ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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รำคำทัวร์ ไม่รวมค่ำตั๋วเคร่ืองบินและวีซ่ำ 
ผู้ใหญ่ /ท่ำน  

(พัก 2 ท่ำน / ห้อง) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

เดนิทำงจ ำนวน 6 ท่ำน (ใช้รถ12-14 ที่ น่ัง) 14,500 บำท 3,500 บำท 
เดนิทำงจ ำนวน 8 ท่ำน (ใช้รถ12-14 ที่ น่ัง) 13,000 บำท 3,500 บำท 

เดนิทำงจ ำนวน 10 ท่ำน ขึน้ไป 
 (ใช้รถ18-22 ที่น่ัง) 

12,000 บำท 3,500 บำท 

 
OPTION รำคำ /ท่ำน 

ค่ำตั๋วเคร่ืองบนิ  .. 
ค่ำวีซ่ำจีน 1,650 บำท/ท่ำน 

อตัรานีร้วม      
 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      

   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อตัรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว (หนงัสอืเดินทางไทย) 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  
  คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
  ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

เอกสำรวีซ่ำ  

1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

 2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอยา่ง

น้อย 2 หน้าเต็ม       

 3.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** 

อดัภาพด้วยกระดาษปกติ 

 

 

 
 
 

  อตัราคา่วีซ่าดว่น เม่ือสง่หนงัสือเดนิทางลา่ช้า 

     ย่ืนวีซ่าดว่น 2-3 วนั จ่ายเพิม่ท่านละ 1,100 
บาท 
 



 
 
หมำยเหตุ 
1.รายการ เท่ียวบิน อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 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 ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11 กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 


