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จางเจียเจีย้ ฟ่ งหวง ถงเหริน 5 วัน 4 คืน (CZ)
ไม่ เข้ าร้ าน

ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงจากกรุ งเทพสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ ไม่ เสี ยเวลานั่งรถจากฉางซาไปอุทยาน
 เทีย่ วครบ12 ไฮไลท์ กับ 3 แหล่งท่ องเทีย่ วยอดฮิต จางเจียเจีย้ เมืองโบราณฟ่ งหวง เมืองถงเหริน
 ไม่ เสี ยเวลากับการแวะร้ านยา ร้ านหยก ร้ านผ้ าไหม ร้ านใบชา อีกต่ อไป
 เทีย่ วครบกว่ า จ่ ายคุ้มกว่ า ประหยัดทั้งค่ าใช้ จ่ายและเวลาเดินทาง
 ใช้ เวลาเต็มทีก่ บั การเทีย่ วชม ถ่ ายภาพ ไม่ เร่ งรีบแบบชะโงกทัวร์
 โปร่ งใสน่ าเชื่อถือ ไม่ มคี ่ าใช้ จ่ายซ่ อนเร้ น
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ไปทั้งที ต้ องเที่ยว 12 ไฮไลท์ ให้ ครบ
1. กระเช้ าเหิรฟ้าสู่ เขาประตูสวรรค์
2. ทางเดินกระจกเลียบหน้ าผา เหลือท้ าทาย
3. เมืองโบราณ ถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว
4. ถนนสาย 99 โค้ ง เหนือจินตนาการ
5. เขาอวตาร จุดกาเนิดหนังอวตาร
6. ลิฟท์ แก้วไป่ หลงตระหง่ านฟ้า

7. สะพานหนึ่งในใต้ หล้าไร้ เทียมทาน
8. ล่องเรือในเขื่อนเหนือแกรนด์ แคนยอน
9. ล่องแม่ นา้ ถัวเจียง ชมเมืองโบราณฟ่ งหวง
10. สะพานแก้วข้ ามหุบเขาแกรนด์ แคนยอน
11. พิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทรายแสนวิจติ ร
12. ชมการแสดงสุ ดอลังการ โชว์ เหม่ ยลีเ่ ซียงซี

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

วันที่ 1-5 ธันวาคม 61
วันที่ 8-12 ธันวาคม 61
วันที่ 15-19 ธันวาคม 61
วันที่ 12-16 มกราคม 62
วันที่ 2-6 มีนาคม 62
วันที่ 16-20 มีนาคม 62

ราคา

พาสปอร์ ตจะต้ องไม่ หมดอายุก่อนวันที่

19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-

6 มิถุนายน 62
13มิถุนายน 62
20 มิถุนายน 62
17 กรกฎาคม 62
7 กันยายน 62
21 กันยายน 62

พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่ 5,500.- บาท
้
้
**** เสนทางท่
องเทีย
่ วจางเจียเจีย
้ เป็ นเสนทางชมความมหั
ศจรรย์ทางธรรมชาติ ผู ้เดินทางควร
เตรียมตัวให ้พร ้อมต่อการเดินทาง ซงึ่ อาจมีการรอคิวตามสถานีกระเชา้ สถานีรถโดยสาร จุดขึน
้
ลิฟท์ ทีเ่ ปิ ดให ้บริการนักท่องเทีย
่ วในอุทยาน รวมทัง้ รสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจีย
้
้
อาจมีความแตกต่างจากเสนทางอื
น
่ ในประเทศจีน เนื่องจากเมืองนี้เป็ นเมืองขนาดเล็กทีย
่ ังไม่ได ้
เจริญทัดเทียมเท่าเมืองอืน
่ ในประเทศจีน
จึงขอให ้ผู ้เดินทางทาความเข ้าใจข ้อมูลก่อนเดินทาง
ด ้วย ****
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วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ –เมืองโบราณฟ่ งหวง

04.00น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์
เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเดินทางสู่สนามบินต้ าหยง เมืองจางเจียเจีย้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ CZ606เที่ยวบินใช้ เวลาบินประมาณ3 ชั่วโมงเศษ
เดินทางถึงสนามบินต้ าหยง เมืองจางเจียเจีย้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนําท่านเดินทางสู่ เมือง
โบราณฟ่ งหวง (เมืองหงส์ ) เดินทางไกล ใช้เวลาประมาณ 3ชัว่ โมงเมืองนี้ต้งั อยูใ่ นเขตปกครองตนเองของชน
เผ่าถู่เจียตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา
ฟ่ งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้ อมปราการ ธารนํ้าถัวเจียงใสสะอาดราวนํ้าบริ สุทธิ์ที่ถูกกลัน่ กลองจนมองเห็น
ก้นลําธาร ชุมชนที่เป็ นบ้านเรื อนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรี ยงรายกันริ มแม่น้ าํ ช่างเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามมี
เสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่ งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยูบ่ นสรวงสวรรค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําคณะเที่ยวชมเมืองฟ่ งหวง เมืองโบราณฟ่ งหวงเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัย
ราชวงศ์ถงั เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉี ยวกู่เฉิง” กําแพงโบราณ และบ้านเรื อนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง
สร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรื อนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็ นร้านค้าและร้านจําหน่ายสินค้าที่
ระลึกในปั จจุบนั ชมจัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จาํ ลองที่ทาํ จากทองเหลือ อันเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง
โบราณแห่งนี้ …ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพาน
แห่งนี้เคยเป็ นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารู ปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง......เมื่อเสร็ จจาก
การเที่ยวชมเมือง นําคณะเดินทางเข้าที่พกั ที่อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองโบราณ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่FENG TIAN INTER HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่าในเมืองโบราณฟ่ งหวง

06.25น.
10.35 น.

เที่ยง

คา่
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วันทีส่ อง

ล่องเรือแม่ นา้ ถัวเจียง –เมืองถงเหริน–เมืองโบราณต้ าหมิง–หมู่บ้านชนเผ่ าแม้ ว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า
ณ
ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านนั่งเรือพายล่องแม่ น้าถัวเจียง ชมบ้านเรื อนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ าํ ถัวเจียงอันเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณชุมชนนี้ มาช้านาน เช่น
ชาวบ้านที่อาบนํ้า ซักผ้า หรื อล้างผักอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรื อไปร้องเพลงพื้นเมือง
ไป ช่างเป็ นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผูม้ าเยือนสําหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว....เมื่อเสร็จจากการ
ล่องเรื อนําคณะเดินทางสู่ เมืองถงเหริน ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุย้ โจวเมืองชายแดนบนที่
ราบสูงยูนนาน กุย้ โจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสลับกับเนินเขาประชากรส่วนใหญ่เป็ นชนกลุ่มน้อย อาทิ ชน
เผ่าถู่เจียชนเผ่าแม้ว และชนเผ่าต้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม
เมืองโบราณต้ าหมิงเป็ นเมืองโบราณจําลองที่จะนําท่านย้อนยุคสู่ราชวงศ์หมิงใน
อดีต ชมการสาธิตประกอบเรื อเนื่องจากเมืองจําลองแห่งนี้อยูต่ ิดจากแม่น้ าํ จึงใช้เรื อในการเดินทาง นอกจากนี้
ยังคงมีร้านค้าจําหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองให้ท่านไก้เลือกชิมและเลือกชมอีกด้วย......จากนั้นนําท่านเที่ยว
ชม หมู่บ้านชนเผ่ าแม้ ว หรื อ ชนเผ่าเหมียว ซึ่ งเป็ นชนเผ่าที่พาํ นักตามเขตพื้นที่ภูเขา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากที่สุดของจีนโดยชนเผ่าเหมียวส่วนใหญ่จะอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของจีน ประชากรชนเผ่าเหมียวร้อยละ 90 จะ
อาศัยอยูใ่ นเมืองกุย้ โจวชนเผ่าเหมียวยังได้ชื่อว่าเป็ นชนเผ่าที่มีขนาดหลักที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สุดใน
ประเทศจีนอีกด้วย......หลังเสร็ จจากการเที่ยวชม นําคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรมWANSHAN HONG HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรื อเทียบเท่าในเมืองถงเหริ น

เที่ยง

คา่

วันทีส่ าม

เทีย่ วอุทยานแกรนด์ แคนยอน – ล่องเรือแกรนด์ แคนยอน–สะพานกระจกจางเจียเจีย้
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ
ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านเดินทางสู่อุทยานหวูห่ ลิงหยวน โดยใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่าง
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เที่ยง

คา่

เดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองฝั่งทางซูเปอร์ไฮเวย์ หรื อหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยเพือ่ เก็บ
แรงไว้เที่ยวในจุดต่อไป......อุทยานหวู่หลิงหยวน
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวจีนและ
ต่างประเทศตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนานทางภาคกลางของจีน ภายในเขตอุทยานมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบด้วยภูเขาหินที่มีรูปลักษณ์ประหลาดเป็ นจํานวนมาก จนเป็ นจุดกําเนิดในการ
สร้างภาพยนตร์ชื่อดังเรื่ อง อวตาร ของค่ายหนังฮอลีวดู๊ ถํ้าหินปูน และหุบเขาน้อยใหญ่ รวมทั้งสะพานสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ถูกเนรมิตขึ้น ก็เป็ นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็ นอย่างมาก เช่น สะพานกระจก
ระเบียงแก้วริ มหน้าผา บันไดเลือนทะลุภูเขา ถนน 99 โค้ง กระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน ลิฟท์แก้วไป่ หลง เป็ น
ต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําคณะเที่ยวชมหุบเขาแกรนด์ แคนยอนจางเจียเจีย้ หุบเขาที่มีความลึกถึง 500 เมตร มีลาํ ธารหลายสาย
ไหลมาจากหลากหลายทิศทางของหุบเขา นักท่องเที่ยวนิยมเดินไปตามระเบียงชมวิวเพือ่ ชื่นชมความสวยงามที่
ซ่อนเร้นอยูใ่ นหุบเขาท่านจะได้เห็นช่องสายฟ้ า นํ้าตกจากหน้าผาสูง รวมทั้งความอลังการของหุบเขา ท่ามกลาง
ความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ระหว่างทางท่านจะพบกับน้าตกผีเสื้อ ที่มีผเี สื้อบินอยู่
รอบๆ ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ จากนั้นนํา
ท่านล่ องเรือในเขือ่ นเหนือแกรนด์ แคนยอนชมทรรศนียภ์ าพสองฝั่งลําธารอันสวยงามและถ่ายรู ปชมวิวธรรมชาติ
.........จากนั้นนําท่านท้าทายความหวาดเสียวบนสะพานกระจกจางเจียเจีย้ ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อนท้าทาย
ท่านด้วยการเดินผ่านสะพานกระจกข้ามหุบเขาทีส่ ูงที่สุดในโลก สูงจากพื้น 980 ฟุต The Grand Canyon of
Zhangjiajie Skywalkโดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ ออกแบบ โดย
HaimDotanวิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพือ่ เชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ดว้ ยกัน โดย
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกันหลังลงจากสะพานด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียว นํา
คณะเดินทางกลับสู่เขตอุทยานหวูห่ ลิงหยวน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรมHUA TIAN XIN TIANDI ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรื อเทียบเท่าในอุทยานหวูห่ ลิงหยวน
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วันทีส่ ี่

ภูเขาฮาลีลยู า (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้ หล้า– สวนจอมพลเฮ่ อหลง–โชว์ เหม่ ยลีเ่ ซียงซี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า
ณ
ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยจากนั้นนัง่ รถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้ว
ไป่ หลงเพือ่ โดยสารลิฟท์แก้วชมวิวสุดไฮเทคจากสถานีที่อยูต่ ีนเขาขึ้นสู่สถานีที่อยูบ่ นยอดเขาจักรพรรดิ หรือ
เขาเทียนจื่อซาน(เขาอวตาร) ลิฟท์ แก้ วไป่ หลงเป็ นลิฟท์แก้วชมวิวสองชั้นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่สร้างขึ้นเลียบ
หน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูยามีความสูง
ถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อนั สวยงามที่สุดแสนประทับใจของอุทยานจางเจียเจีย้ ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้
และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่ าหินยักษ์ในรู ปลักษณะต่างๆ
ยืนตระหง่านคํ้าฟ้ า ชม เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียวสะพานหนึ่งในใต้ หล้า(สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจีย้ ปติ
มากรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์หมู่ขนุ เขาหินประหลาดนับพันได้กลายเป็ นฉากถ่ายทําหนัง
“อวตาร”
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู ้ ชื่อดัง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคํา
บรรยายได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่สวนจอมพลเฮ่ อหลง ซึ่งเป็ นจุดหนึ่งที่ผมู ้ าเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรู ปบริ เวณนี้ นอกจากจะมีรูป
ปั้ นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็ นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่ นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู ้
รุ กราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็ นอนุสรณ์ภายในสวนแห่ ง
นี้
ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก
สําหรับท่านที่เลือกโปรแกรมแบบไม่เข้าร้าน ท่านสามารถใช้เวลาในการเดินชมอย่างเต็มอิ่ม ไม่เร่ งรี บ ไม่ตอ้ ง
แย่งกันถ่ายรู ป และคุม้ ค่าต่อการเดินทาง...
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชมโชว์อลังการ เหม่ ยลี่เซียงซี หรื อโชว์เสน่ห์แห่งหู หนานตะวันตกการแสดงที่สวยงามและยิง่ ใหญ่ ที่
เป็ นห้าสุดยอดด้านการแสดงในอุทยานจางเจียเจี้ย(สุดยอดด้านการแสดง สุดยอดด้านฉากประกอบการแสดง สุด
ยอดด้านการจัดแสง สุดยอดด้านดนตรี ประกอบการแสดง สุดยอดด้านทีมนักแสดง) เมื่อเสร็จจากการชมการ
แสดง นําคณะกลับที่พกั
พักที่DACHENG SHANSHUI HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ย

เที่ยง

คา่
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วันทีห่ ้ า

เทียนเหมินซาน –ทางเดินกระจกใสเลียบหน้ าผา–ถนน 99 โค้ ง–พิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทราย –
กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า
ณ
ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าจากนั้นนําท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซานโดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความ
ยาวถึง 7.5 กิโลเมตร) อยูส่ ูงเหนือระดับนํ้าทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นงั่ กระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่
สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซ่ ึงเป็ นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา
มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้ นทาง 99 โค้งและภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ต้งั ตระหง่านเสี ยดฟ้ า เมื่อถึงยอดเขาเทียน
เหมินซาน นําคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขาอีกทั้งได้
สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ
ระเบียงกระจกใสเลียบหน้ าผาเพือ่ วัดความขี้ขลาดของท่านสําหรับ
นักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ตอ้ งการเผชิญกับความหวาดเสี ยว สามารถนัง่ รอบริ เวณทางออกอีกด้านของระเบียง
กระจกใสเลียบหน้ าผา ... จากนั้นนําท่านสู่โพรงประตูสวรรค์โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มี
ความสูงถึง 7 ขั้น เป็ นสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมินซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ทัว่ โลกบริ เวณนี้ท่านจะได้ถ่ายภาพประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกําลังขาของ
ท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพือ่ ลงมายังลานจอดรถและทีอ่ ยูด่ า้ นล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มี
นักบินชาวรัสเซียขับเครื่ องบิน3 ลําบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์น้ ี
ถูกบันทึกและเผยแพร่ ไปทัว่ โลก
ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็ นที่รู้จกั ของนักผจญภัยทัว่ โลกที่อยากเดินทางมา
สัมผัสด้วยตัวเอง......จากนั้นนําท่านนัง่ รถบัสของอุทยานที่ขบั โดยคนขับผูช้ าํ นาญเส้นทางเป็ นขึ้น ลงเขาเป็ น
พิเศษนําคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่หวาดเสียวและเร้าใจ
**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวทีม่ ีจานวนนักท่ องเที่ยวต่ อแถวขึน้ กระเช้ าเป็ นจานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทาการ
สลับโปรแกรมให้ คณะนั่งรถอุทยานขึน้ ไปยังบริเวณถา้ ประตูสวรรค์ จากนั้นนาคณะขึน้ ยอดเขาผ่านบันไดเลื่อน
ทะลุภูเขา เมือ่ เสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้ วจึงนาคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้ าลอยฟ้า ซึ่งเป็ นการสลับ
การใช้ ยานพาหนะในการขึน้ /ลงเขา เพือ่ หลีกเลี่ยงการรอคิวทีน่ านเกิน ไปในช่ วงเทศกาล*******************
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** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิ ดให้ บริการในช่ วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ทาง
ด้ วยเหตุผลด้ านความปลอดภัย เนื่องจากเป็ นช่ วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้ นทางซึ่งทาให้ ไม่ สามารถใช้ สัญจร
ได้ ในส่ วนที่เป็ นกระเช้ าขึน้ /ลงเขายังคงเปิ ดให้ บริการตามปกติในฤดูหนาว********
เที่ยง

เย็น
21.50. น.
00.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ ภาพหินทรายสถานที่จดั แสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยีย่ ม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมือง
จางเจียเจี้ย โดยศิลปิ นหนุ่มนาม หลี่จวิน เซิ ง ผูซ้ ่ ึงเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลปซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วสั ดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้
ต้นหญ้า นํามาร้อยเรี ยงเป็ นภาพสีที่มีมิติสมจริ ง จนท่านกลายเป็ นศิลปิ นที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปั จจุบนั
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําขณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจี้ย ทําการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินทีC่ Z605
เดินทางกลับถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (ห้องพักได้2 ท่าน ในกรณี ที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2
เตียงและมีเตียงเสริ มให้ท่าน 1 เตียง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็ นแบบหมู่คณะ หรื อ GroupVisa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครั้ง
อื่นๆได้ กรณี ยกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าทีม่ ีวซี ่ าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทาง
บริ ษทั ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวซี ่าจีนแล้ว ทุกกรณี ** กรณี ลูกค้ามีวซี ่าแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋ าเดินทางน้าหนักตามที่สายการบินกาหนด ท่ านละ 1 ใบไม่ เกิน 20 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
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1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกําหนด
4. ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ
ฯลฯ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน
ตัวอย่ าง
ทริ ปเดินทาง 4 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้ าทัวร์ 150 หยวนต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน
ทริ ปเดินทาง 6 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
ทริ ปเดินทาง 7 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 210 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน

เงือ่ นไขการจอง และยกเลิกทัวร์
1. แจ้งจํานวนผูเ้ ดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํางวดแรก ท่ านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยูก่ บั โปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการชําระค่ามัดจําแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจําให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้
สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชําระค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืน
ค่าทัวร์ท้งั หมด หรื อบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายบางส่วน
เพิม่ เช่น ค่าวีซ่าสําหรับผูท้ ี่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ตอ้ งจ่ายให้กบั สาการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรื อเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรื อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรื อเงิน
มัดจําทัวร์ให้ท่านได้

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการทัวร์น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นงั่ จากสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน บริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง
หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
9. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ จากท่าน เฉพาะกรณี ที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจําหน่ายสินค้า
พื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริ มการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้ทอ้ งถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
จากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งมีผลทําให้ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรื อทั้งหมดย่อม
ส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเรี ยก
เก็บค่าทัวร์เพิม่ จากท่าน
10. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องซื้อตัว๋ โดยสารรถทัวร์ หรื อเครื่ องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ พร้อมขอ
คํายืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรื อไม่ มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสือเดินทางตัวจริ งที่มีอายุของหนังสือเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. ในกรณี ที่ใช้สาํ เนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริ งโดยการส่งแฟ็ กซ์ ส่งอีเมล์ หรื อส่งทางไลน์ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถการันตีได้วา่
ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรื อไม่ และทางบริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ ในกรณี ที่
ข้อมูลทีไ่ ด้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจริ งของท่าน
3. การยืน่ วีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกําหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้า
และออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กาํ หนด ท่ านจะต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ วเท่ านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สาํ หรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ( สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติตอ้ งขอยืน่ วีซ่าที่สถานฑูต
จีนหรื อหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ วีซ่า
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6. กรณี หนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนแทนผูเ้ ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว
(เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หนังสื อเดินทางทีไ่ ม่ สามารถใช้ เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุหากนับจากวันที่ตอ้ งใช้เดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทําเล่มใหม่ทนั ที
- หนังสือเดินทางที่ชาํ รุ ด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรื อชํารุ ด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของ
ผูเ้ ดินทางมีรอยฉีกขาด หรื อขูดขีด หรื อมีการแต้มสีหรื อหมึกจนทําให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่ม
หนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรื อบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิ ดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็ น
หนังสือเดินทางชํารุ ดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง
นับจากวันที่สิ้นสุ ดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุ ดการเดินทาง)เช่น ลูกค้า
เดินทางวันที่ 01-05 มกราคม 2561
หนังสื อเดินทางจะต้ องไม่ หมดอายุก่อนวันที่ 06 กรกฏาคม 2561
หมายเหตุ เพือ่ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่ องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลให้ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกําหนดได้
กรุ ณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริ งของผูเ้ ดินทางมาให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบและจัดเตรี ยมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรี ยบร้อย โดย
เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดนทาง สําหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบิน
ในวันเดินทาง กรุ ณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชาํ รุ ด บริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทําให้ท่านเดินทางไม่ได้

