กําหนดการเดินทาง 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 // 18-22 เม.ย. 61
9-13 , 16-20 , 23-27 , 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 61

( 5 วัน 4 คืน )

วันแรก
สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – จางเจียเจีย้
15.30 น. คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชี ย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
18.20 น. เหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเทีย่ วบินที่ FD 540
22.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
หนึ่งของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหู หนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า
“หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีฉ่ างซา DAYS HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันทีส่ อง
แกรนด์ แคนย่อนจางเจียเจีย้ – สะพานแก้ วยาวทีส่ ุ ดในโลก – ถนนซีป้ เจี
ู ย
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ ัก หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพานแก้วข้ ามเขาทีย่ าว
ทีส่ ุ ดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุ ด ด้วยความยาวถึง
430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่า
คําบรรยายใดๆ หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีต่ ้ องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู ง
จากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ าชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลี่ยนสถานทีเ่ ที่ยวอืน่ ทดแทน
แล้วแต่ ความเหมาะสม นําท่านแวะเยีย่ มชม ศู นย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุ ดยอดใบชาของมณฑลหูหนาน
ที่มีสรรพคุณเรื่ องสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก

เทีย่ ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า
เป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟังเรื่ องราว
เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกา
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินทาง ช้
อปปิ้ งทีถ่ นนคนเดินปู้สิ งเจีย ถนนคนเดินประจําเมืองจางเจียเจี้ยให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึก หรื อถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึก
คํ่า
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ ที่พกั
พักทีจ่ างเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันทีส่ าม เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ า)–ทางเดินกระจก–ถํา้ ประตูสวรรค์
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ ัก หลังอาหารนําท่านชม ร้ านผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ น
สิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ ง
เหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง นําท่านชม ศู นย์ สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที่นอน เป็ นของฝาก
เทีย่ ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจาง
เจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมาย
เหตุประวัติศาสตร์ ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่องหิ นเทียน
เหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นําท่ านขึน้ สู่ เขาโดย
นั่งรถของอุทยานและต่ อกระเช้ าขึน้ -ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทาง
ขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของ
หน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ ง พร้อมกับความเสี ยวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ู ง
กว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดิน
กระจกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอืน่
มาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปทีถ่ าํ้ เทียน
เหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอืน่ มาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่ องเทีย่ ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า)
คํ่า
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ ที่พกั
พักทีจ่ างเจียเจีย้ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันทีส่ ี่
เช้ า

โชว์ หนังตะลุง – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดหินกรวด
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ ัก หลังอาหาร นําท่านชม การแสดงหนังตะลุง การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่ งจะแสดงเกี่ยวกับ
ตํานาน 3 ก๊ก และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง สวยงามและได้ความรู ้กลับบ้าน (หากการแสดงหนังตะลุงปิ ดการ
แสดงขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ชดเชยรายการโชว์อนื่ เนื่องจากเป็ นการแสดงโชว์วฒ
ั นธรรมพืน้ บ้ านทีไ่ ม่ มี ค่าใช้ จ่ายใดๆ

เทีย่ ง

คํ่า

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนําท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยีย้ น พิพิธภัณฑ์ที่
จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุ
ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับ
รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม ZHANGJIAJIE STATEGUEST HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันที่ห้า
ร้ านหยก – จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิ งลู่ – สนามบินดอนเมือง
เช้ า
บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผซี ิ่ ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่ อว่าหาก
ใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของ
มณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม ยีห่ ้อจีนชื่ อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมี
ของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.25 น. เหิ นฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541
01.40+1 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
28 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
9-13 , 16-20 , 23-27 , 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
18-22 เม.ย. 61

ผู้ใหญ่ **ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก**

พักเดีย่ ว

12,999.-

3,900.-

13,999.-

3,900.-

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนกรุ๊ปท่ านละ 1,000 บาท หรือแบบเดี่ยว ท่ านละ 1,500 บาท

-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง

- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน 10 วันทําการ ยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป
1. สํ าเนาหนังสื อเดินทางถ่ ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ า
เอกสารสําหรับยืน่ วีซ่าจีน 4 วันทําการ ยืน่ ทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย

1. หนังสื อเดินทางตัวจริง ทีม่ ีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทาง
2. รู ป ถ่ า ยสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ตามข้ อ กํ า หนดของสถานฑู ต (รู ป ถ่ า ยสี พื้น หลั ง สี ข าว เปิ ดหน้ า ผาก , เปิ ดใบหู , ไม่ ส วมใส่
เครื่องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้อสี ขาวถ่ ายรู ป , ไม่ สวมแว่ นตา
3. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ทีอ่ ยู่ทที่ าํ งาน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ทที่ าํ งาน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. จองยกเลิ ก การเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่ม าแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ ก ต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ ยนแปลง, สับเปลี่ ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ

-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อเหตุ สุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมื อง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง **

