กําหนดการเดินทาง
วันแรก
04.30

07.35

19-23 กันยายน 2560

( 5 วัน 4 คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิ งลู่ – จางเจียเจีย้
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 3 ประตู 1-2 เคาเตอร์ สายการบินแอร์
เอเซีย (FD) เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ข้อแนะนําขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ของเหลวนําขึน้ เครื่ อง ทั้งหมดที่นาํ ใส่ กระเป๋ าถือติดตัวขึ้นเครื่ อง
จะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่าว
ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาํ ถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนําผลิตภัณฑ์ ของสด
ที่ทาํ จากสัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาํ เข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
เดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยเทีย่ วบินที่ FD 540 ( บริการอาหารบนเครื่ อง ) เวลาทีเ่ มืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม

เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหู หนานด้วย มีคาํ กล่าว
ว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหู หนาน” หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า เมืองและ
ศุลกากรแล้วนําท่านบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวง
ซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหู หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม ยีห่ อ้ จีนชื่อดัง
และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อของพื้นเมือง
เป็ นของฝาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คลอบคลุม
พื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์
วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียน
จื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า 200 เมตร
นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่ งทําให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิ
ทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
พักทีจ่ างเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
12.05

วันทีส่ อง
แกรนด์ แคนย่อนจางเจียเจีย้ – สะพานแก้ วยาวทีส่ ุ ดในโลก – ชมโชว์ หนังตะลุง
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั 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 วใหม่ และต้ องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู งจากรัฐบาลจีน หาก
สะพานไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ าชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลีย่ นสถานทีเ่ ทีย่ วอื่นทดแทน แล้ วแต่ ความเหมาะสม
นําท่านแวะเยีย่ มชม
ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุ ดยอดใบชาของมณฑลหู หนานที่มีสรรพคุณเรื่ อง
สุ ขภาพ ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
เทีย่ ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า เป็ น
การแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับ
การแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกา
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” นําท่านชม การแสดงหนังตะลุง
การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่ งจะแสดงเกี่ยวกับตํานาน 3 ก๊ก และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง สวยงามและได้ความรู ้กลับ
บ้าน (หากการแสดงหนังตะลุงปิ ดการแสดงขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ชดเชยรายการโชว์ อื่น เนื่องจากเป็ นการแสดงโชว์
วัฒนธรรมพืน้ บ้ านทีไ่ ม่ มีค่าใช้ จ่ายใดๆ)
คํ่า
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับสู่ ที่พกั
พักทีจ่ างเจียเจีย้ โรงแรม TIANZI HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*

วันทีส่ าม ลําธารแส้ ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า – โชว์นางพญาจิง้ จอกขาว
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชม ร้ านผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ น
สิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ ง
เหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนําท่านเดิ

ธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับ
รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่
ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้
บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู
ซึ่ ง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั
นําท่ านขึ้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน 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 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 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 าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )
3. กรณี ที่ท่านมีวซี ่าจีนยืน่ เองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าท่านละ 1,000 บาท
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 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 แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบิน
กําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ ามนําของเหลวและครีมทุกชนิดทีม่ ีปริมาตรเกินกว่ า 1000 มิลลิลติ รต่ อท่าน นําติดตัวขึน้ เครื่ องและขนาดของ
บรรจุภัณฑ์ แต่ ละชิ้นห้ ามเกินกว่ า 100 มิลลิลติ รต่ อบรรจุภัณฑ์
 สํ าหรับท่ านทีต่ ้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนีเ้ พื่อป้ องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้ าทําให้ ต้องซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง **

