้ เทียนจือ
อุทยานจางเจียเจีย
่ ซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
ั
หรือ ภูเขาฮลเลลู
ยา่ ห์ สถานทีใ่ ชเ้ ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรือ
่ งอวตาร
้ ทางขึน
้ เขาทีม
เขาเทียนเหมินซาน นง่ ั กระเชา้ ชมเสน
่ ี 99 โค้ง
ี วก ับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระด ับนา้ ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
หวาดเสย
เมืองโบราณเฟิ่ งหวง โบราณสถานและโบราณว ัตถุทางด้านว ัฒนธรรมอ ันลา้ ค่า ล่องเรือ
แจวตามลานา้ ถว่ ั เจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่นา้

-

-

15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.00 น. เหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉางซา
FD
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหู หนานซึ่ งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งหนึ่ ง
ของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมาจาง

เจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมื องเอกก็เหมื อนมาไม่ถึงหู หนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิ น
ทางเข้าสู่ ที่พกั
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL 5*
–

-


หลังอาหารนําท่านเดินทางไปยัง
เขตปกครองตนเอง
ของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหู หนาน ริ มแม่น้ าํ ถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่าน
ช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว แม่น้ าํ ลําธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยก
พื้นสู งเรี ยงรายกันบนริ มนํ้า ช่ างเป็ นทัศนี ยภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุ ษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่
ปาน
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม
ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางด้า นวัฒ นธรรมอัน ลํ้า ค่ า ที่ ต กทอดมาจากราชวงศ์ห มิ ง และชิ ง 120แห่ ง มี ถ นนที่ ปู ด้ว ยหิ น เขี ย ว 20 กว่า สาย
สิ่ งก่อสร้าง 68 แห่ ง วัตถุโบราณ 116แห่ ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถงั ซึ่ งเป็ นเมืองที่
ก่อขึ้นด้วยหิ นทั้งนั้น มีชื่อว่า “หวงซื อเฉี ยวกู่เฉิ ง” เดิมเป็ นที่วา่ การอําเภอ จุดเด่นอีกแห่ งหนึ่ งคือกําแพงโบราณซึ่ งสร้าง
ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นที่นิยมชื่ นชอบและเป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็ นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นํา
ท่านโดยสารเรื อแพ ล่ องตามลํานํ้า ถัว่ เจี ยง สนุ ก ตื่ นเต้น แต่ ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่ งแม่น้ าํ สะพาน
โบราณ
สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนี ส ฯลฯ อวดความ
เป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
:

หลังอาหารนําท่าน
บ้านโบราณที่
ประดับ ด้วยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุ ดคลาลสิ ค พร้ อมทั้ง ร้ านค้า ต่างๆที่ เปิ ดต้อนรั บ
นักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
FENGHUANG SUNSHINE HOTEL
–

–

–

–


นําท่านเดินทางสู่
ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นี ยภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุ รักษ์วนอุทยาน
แห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่ งชาติ หุ บเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่น
ของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ ยงั มีช่องแคบ ลํา
ธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่ งทําให้สถานที่แห่ งนี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่
อยูห่ ่ างจากเขตเมืองจางเจีย
เจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่ อแห่ งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตร์ ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่ องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน
(ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั
ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า
ถึ งจุดชมวิว นําท่านเดิ นชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่ งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ ง พร้ อมกับ
ความเสี ยวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้

เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (
โดยสารของอุทยาน
:
-

ลงจากอุทยานด้วยรถ


หลังอาหารนําท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟั งเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชี วิตโลดแล่นอยูบ่ นเวที
กลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่ งอี้งกับเทคนิ คการเปลี่ ยนร่ างเป็ น
มนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้ งตรึ งดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟั นอุปสรรค์
ต่อสู ้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวติ คู่และจบแบบ HAPPY ENDING สนใจติดต่อหัวหน้าทัวร์ นาํ ท่านเข้าสู่ ที่
พัก
BEST WESTERN GRAND HOTEL
5
–

–

–

–
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ย
สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่ งใหม่ล่าสุ ด ด้วยความยาวถึง
430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึ ง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกิ นกว่าคํา
บรรยายใดๆ


หลังอาหารเดินทางสู่
ปั จจุบนั ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น
เป็ นสถานที่ที่ใ ช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์ เรื่ องอวตาร
อุทยานจางเจี ยเจี้ ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ นอุ ทยานแห่ งชาติ แห่ งแรกของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผา่ นขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ เปลี่ยนเป็ น
รถของอุ ทยาน นําท่านเที่ ยวชม
เป็ นเขตป่ าอนุ รักษ์ต่อเนื่ องมาจากทางด้านทิ ศ
เหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย เที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ยอดเขาน้อยใหญ่นบั มากกว่าร้อยยอด ชม
มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคย
เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่ อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ




หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั
BEST WESTERN GRAND HOTEL
5

–

–

–

–


จากนั้นเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวิน
เซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย
กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี
ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก

หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับเมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุ ปเปอร์ ไฮเวย์ ( นัง่
รถทางไกล อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ถึงมืองฉางซา นําท่านนําท่านช้อปปิ้ ง
ตลาดใหญ่
ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม ยีห่ ้อจีนชื่อดัง และสิ นค้าราคาถูก
รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.25 น. เหินฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

-

10

,

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ส่ งชื่อก่อนการเดินทางภายใน 20 วัน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

10,000 พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
10
1.

- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมี ค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ ก ระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

