้ เทียนจือ
อุทยานจางเจียเจีย
่ ซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
ั
หรือ ภูเขาฮลเลลู
ยา
่ ห์ สถานทีใ่ ชเ้ ป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรือ
่ งอวตาร
ิ ลี(้ รวมรถไฟเล็ก) สวนจอมพลเฮอ
่ หลง (นง่ ั กระเชา้ +ลิฟท์แก้ว)
ภาพเขียนสบ
้ ทางขึน
้ เขาทีม
เขาเทียนเหมินซาน นง่ ั กระเชา้ ชมเสน
่ ี 99 โค้ง
ี วก ับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระด ับนา้ ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
หวาดเสย
ชมโชว์นางพญาจิง้ จอกขาว THE LOVE STORY OF

A WOODENMAN AND A FAIRY FOX

เมืองโบราณเฟิ่ งหวง โบราณสถานและโบราณว ัตถุทางด้านว ัฒนธรรมอ ันลา้ ค่า
ล่องเรือแจวตามลานา้ ถว่ ั เจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่นา้
้ พิเศษสุกเี้ ห็ ด , อาหารไทย , เป็ดย่าง , ปิ้ งย่างเกาหลี
มือ

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 12-17 เมษายน 2562

( 6 วัน 4 คืน )

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ า อีสเทิร์น
แอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่ งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – ไนท์ ทวั ร์ เมืองโบราณเฟิ่ งหวง

03.00 น.
07.30 น.

เหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยเทีย่ วบินที่ MU 2062 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหู หนานซึ่ งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
หนึ่ งของจีนรวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหู หนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า
“หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 บริการอาหารเช้ าแบบ KFC รถโค้ชปรับอากาศนําท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่ งหวง(เมืองหงส์ ) เขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหู หนาน ริ มแม่น้ าํ ถัวเจียง ล้อมรอบด้วย
ขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว แม่น้ าํ ลําธารที่ใสสะอาดจนเห็ น
ก้นบึ้ง รวมถึ งบ้านช่ องที่ยกพื้นสู งเรี ยงรายกันบนริ มนํ้า ช่ างเป็ นทัศนี ยภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุ ษย์
และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน
บริ ก ารอาหารเที่ย ง ณ ภั ต ตาคาร หลัง อาหารนํา ท่ า นเที่ ย วชม เมื อ งโบราณฟ่ งหวง ที่ มี โ บราณสถานและ
โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิ ง120แห่ ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20
กว่าสาย สิ่ งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116แห่ ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถงั
ซึ่ งเป็ นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิ นทั้งนั้น มีชื่อว่า “หวงซื อเฉี ยวกู่เฉิ ง” เดิ มเป็ นที่ว่าการอําเภอ จุดเด่นอีกแห่ งหนึ่ งคือ
กําแพงโบราณซึ่ งสร้ างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นที่นิยมชื่ นชอบและเป็ นสถานศึ กษาค้นคว้าประวัติความ
เป็ นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นําท่านโดยสารเรื อแพ ล่องตามลํานํ้าถัว่ เจียง สนุ ก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชม
บ้านเรื อนสองฟากฝั่ งแม่น้ าํ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ ย สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือน
สะพานข้ามคลองในเวนี ส ฯลฯ อวดความเป็ นธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสพร้ อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่
ระลึก (หมายเหตุ : หากไม่ ได้ ล่องแม่ นํ้าถัวเจีย ทางบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน เนื่องจากค่ าล่ องเรือได้ รวมกับค่ าบัตร
การเข้ าเมืองโบราณฟ่ งหวงแล้ว)
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี เสี ยงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ่ งหวง บ้าน
โบราณที่ประดับด้วยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุ ดคลาลสิ ค พร้ อมทั้งร้ านค้าต่างๆที่
เปิ ดต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
พักทีเ่ ฟิ่ งหวง PHONENIX GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีส่ าม

เฟิ่ งหวง – จางเจียเจีย้ – เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้ าขึน้ เขายาวทีส่ ุ ดโนโลก) – ทางเดินกระจก
ถํา้ ประตูสวรรค์ – โชว์ นางพญา จิง้ จอกขาว

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่ งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
มณฑลหู หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นี ยภาพที่งดงาม
คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ น
เขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุ บเขาซูยี่ และ
ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า 200

เทีย่ ง

คํ่า

เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่ งทําให้สถานที่แห่ งนี้ มี
ภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร*สุ กเี้ ห็ด หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่ างจาก
เขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่ อแห่ งแรกที่ได้บนั ทึก
ไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็
คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นี ยภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั
นําท่ านขึน้ สู่ เขาโดยกระเช้ าขึน้ ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขา
ที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้า
ผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสี ยวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ู งกว่า
ระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจก
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ลงจากอุทยานด้วยรถโดยสารของอุทยาน (หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียน
เหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริ ษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้
ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปทีถ่ าํ้ เทียนเหมินซานได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน
หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ และการรั กษาความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว
โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร*เป็ ดย่ างปั กกิ่ง
หลัง อาหารนํา ท่ า นชมโชว์ อ ลั ง การหวานหยด
THE LOVE STORY OF A WOODENMAN
AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะ
จับใจ นักแสดงกว่า 500 ชี วิตโลดแล่ นอยู่บนเวที
กลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ น
ภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิ คการ
เปลี่ยนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้ งตรึ งดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัด
ฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู ้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวติ คู่และจบแบบ HAPPY ENDING
พักทีจ่ างเจียเจีย้ โรงแรม DAYS HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีส่ ี่

อุทยานเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเล่ลูย่าห์ – สะพานหนึ่งในใต้ ล้า – ลําธารจินเปี ยนซี – ภาพเขียน 10ลี้
(รวมรถไฟเล็ก) – สวนสาธารณะจอมพลเฮ่ อหลง (นั่งกระเช้ า+ลิฟท์ แก้ว)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารหลังอาหาร เดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทาง
ธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็ นสถานที่ที่ใช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์
เรื่ องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผา่ นขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้
นานาพันธุ์ เปลี่ยนเป็ นรถของอุทยานนําท่านเดิ นทางสู่ จุดชมวิว ภาพเขียนสิ บลี้ นั่งรถไฟเล็ก ชมแนวทิวเขาที่
ประกอบด้วยยอดเขารู ปร่ างแปลกพิสดารเรี ยงรายกัน 200 ยอด โดยมี ลาํ ธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา
ก่อให้เกิ ดเป็ นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนที่ธรรมชาติได้บรรจงวาดไว้ให้ได้ชื่นชมสุ ดปลายทางที่ภูเขาสาม
ดรุ ณีที่ต้ งั ตระหง่านให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ จากนั้นนําท่านสู่ ลําธารจินเปี ยนซี หรือ ลําธารแส้ ทอง ซึ่ งเป็ น

เทีย่ ง

คํ่า

ลําธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสู งชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลําธารแซ่
ทอง มีน้ าํ ในลําธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งนํ้าจะมีภูเขาหิ นรู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรี ยง
รายเป็ นล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร*อาหารไทย หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ ธรรมชาติเทียน
จื่อซานเดิ นทางสู่ เทียนจื่อซานและเป็ นเขตป่ าอนุ รักษ์ต่อเนื่ องมาจากทางด้านทิศเหนื อของอุทยานแห่ งชาติจาง
เจียเจื้ย นําท่านเปลี่ ยนนัง่ รถท้องถิ่ นเที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นบั มากกว่าร้อยยอด นําท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า ( เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว) มี
ทิ วทัศ น์ที่สวยงามและเคยเป็ นสถานที่ ถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่ อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่ นใจกับทิ วทัศ น์
ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ จากนั้นนําท่านสู่ ชมสถานที่สําคัญหลายแห่ ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่ อห
ลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็ นเกียรติแก่ นายพลเฮ่ อหลง แห่ งพรรคคอมมิวนิ สต์ ซึ่ ง
เป็ นชาวสี่ เจียและมีถิ่นกําเนิ ดอยูใ่ นบริ เวณนี้ ภายในบริ เวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา
เซี ยนหนี่ว์ซ่า ฮวา หรื อนางฟ้ าโปยดอกไม้ และ หน้ าผาเจียงจวิน หรื อหน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่
สามารถมองเห็ นจากยอดเขาเป็ นรู ปร่ างต่างๆตามจินตนาการ เช่ น พู่กนั จักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ
และยังมีลานแสดงดนตรี พ้ืนเมือง อนุ สาวรี ย ์ ภาพที่ ปรากฏจะเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดินฟ้ าอากาศที่
แปรปรวน และจะเปลี่ ยนไปตามสี่ ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ใน
บางขณะจะเห็ นท้องฟ้ าแจ่มใสปราศจากฟ้ าฝน ทําให้นักทัศนาจรเกิ ดความรู ้ สึกว่าตัวเองกําลังเดิ นเข้าสู่ แดน
สวรรค์ อีกทั้งยังมี การนําเครื่ องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้
ขึน้ ลงโดยกระเช้ า + ลิฟท์ แก้ วไป่ หลงลงจากจุดสู ง 326 เมตร ***โปรดทราบ ในกรณีทลี่ ฟิ ท์ ไม่ สามารถใช้ งานได้
ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิ์โดยการเปลีย่ นการขึน้ -ลงโดยการใช้ ลฟิ ท์ หรือกระเช้ าเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น***
จากนั้นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้า เป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อน
คลายที่ “ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การ
ส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี และซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”
 บริการอาหารคํ่าท่ านด้ วยมือ้ สุ กที้ ้ องถิ่น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั
พักทีจ่ างเจียเจีย้ โรงแรม DAYS HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีห่ ้ า

สะพานแก้วแกรนด์ แคนย่ อนยาวทีส่ ุ ดในโลก – ถํา้ หวงหลงต้ ง (รวมล่องเรือ) – ถนนซีปู้เจีย

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารหลังอาหารนําท่านเที่ยวชม จางเจียเจี้ยแกรนด์ แคนยอน สะพานแก้ ว
ข้ ามเขาทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่ งใหม่ล่าสุ ด ด้วย
ความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องตรวจสอบความ
ปลอดภัยอย่ างสู งจากรั ฐบาลจี น หากสะพานไม่ เปิ ดให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าชม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลี่ยน
สถานทีเ่ ทีย่ วอืน่ ทดแทน แล้วแต่ ความเหมาะสม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม ถํา้ หวงหลงต้ ง (ถํา้ มังกรเหลือง) ถํ้าที่ใหญ่และ
สวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสู ง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิ โลเมตร ภายในมีหินงอกหิ นย้อยอัน
สวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกร อันน่าพิศวง นําท่าน ล่องเรือชมหินงอกหินย้อยภายในถํา้

เทีย่ ง

`

คํ่า

จากนั้นเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยีย้ น พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่
ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ น
ภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลื อ
ไปทัว่ โลก จากนั้นนําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่ อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะ
รํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณซีป้ ู ซึ่งสร้างจําลองบ้านเรื อนสมัยโบราณ
อย่างสวยงามเป็ นจุดขายสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝากได้
พักทีจ่ างเจียเจีย้ โรงแรม DAYS HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีห่ ก

จางเจียเจีย้ – ฉางซา – เกาะส้ ม (รวมรถแบตเตอรี่) – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ ัก หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์ สุขภาพยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที่นอน เป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋ อ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางกลับเมืองฉางซา
นําท่านชม เกาะส้ ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ าํ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใจกลาง
นครฉางซา มีความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ชมหินแกะสลักรู ปหน้ าของท่ าน
ประธานเหมาเจ๋ อตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี เมื่อสมัยก่อนท่านประธานเหมาเคย
มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการพักผ่อนและอ่านหนังสื อ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ประทับใจ (รวมค่ ารถแบตเตอรี่ ) นําท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหู หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้า
แบรนด์เนม ยีห่ ้อจีนชื่อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้
ท่านเลือกสรร และซุ ปเปอร์ มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อของพื้นเมืองเป็ นของฝาก
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหินฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน MU2061 *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ...

เทีย่ ง

คํ่า
23.30 น.
01.30+1 น.

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ **ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก**

พักเดีย่ ว

12 – 17 เมษายน 2562

25,999.-

5,900

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ านใดทีม่ พี าสปอร์ ต 2 เล่มหรือเปลีย่ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีทเี่ ดินทางไม่ ได้ ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละก่อนการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ส่ งชื่อก่อนการเดินทางภายใน 20 วัน
***หากท่ านทีม่ ีวซี ่ าจีนอยู่แล้ วขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าวีซ่าจีน***
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** สายการบินไชน่ า อีสเทิร์น แอร์ ไลน์ กําหนดค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 23 กิโลกรัม/ ท่าน และโหลดกระเป๋ าได้ เพียง
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 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
เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน 4 วันทําการ ยืน่ ทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย (กรณียนื่ วีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทนั )
1. ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ 2,000 บาท
2. หนังสื อเดินทางตัวจริง ทีม่ ีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทาง
3. รู ปถ่ ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้ อกําหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ ายสี พนื้ หลังสี ขาว เปิ ดหน้ าผาก , เปิ ดใบหู , ไม่ สวมใส่ เครื่ องประดับ ไม่
ใส่ เสื้อสี ขาวถ่ ายรู ป , ไม่ สวมแว่ นตา
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
5. 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 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
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ ทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-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

บริษัทฯ มีค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิ หตุท่านละๆ 500,000 บาท
บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง **

