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ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงจากกรุ งเทพสู่ อุทยานจางเจียเจียไม่ เสี ยเวลานังรถจากฉางซาไปอุทยาน
 เทียวครบ 12 ไฮไลท์ กับ 3 แหล่ งท่ องเทียวยอดฮิต จางเจียเจีย เมืองโบราณฟ่ งหวง เมืองถงเหริน
 ไม่ เสี ยเวลากับการแวะร้ านยา ร้ านหยก ร้ านผ้ าไหม ร้ านใบชา อีกต่ อไป
 เทียวครบกว่ า จ่ ายคุ้มกว่า ประหยัดทังค่ าใช้ จ่ายและเวลาเดินทาง
 ใช้ เวลาเต็มทีกับการเทียวชม ถ่ ายภาพ ไม่ เร่ งรีบแบบชะโงกทัวร์
 โปร่ งใสน่ าเชื อถือ ไม่ มีค่าใช้ จ่ายซ่ อนเร้ น

ไปทังที ต้ องเทียว 12 ไฮไลท์ ให้ ครบ
1. กระเช้ าเหิรฟ้ าสู่ เขาประตูสวรรค์
2. ทางเดินกระจกเลียบหน้ าผาเหลือท้ าทาย
3. สวนจอมพลเฮ่ อหลง
4. ถนนสาย 99 โค้ งเหนือจินตนาการ
5. เขาอวตารจุดกําเนิดหนังอวตาร
6. ลิฟท์ แก้ วไป่ หลงตระหง่านฟ้ า

7. สะพานหนึงในใต้ หล้ าไร้ เทียมทาน
8. หมู่บ้านชนเผ่ าแม้ วพํานักตามเขตพืนทีภูเขา
9. ล่องแม่ นําถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่ งหวง
10. สะพานกระจกข้ ามหุบเขาทีสู งทีสุ ดในโลก
11. พิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทรายแสนวิจติ ร
12. ชมการแสดงสุ ดอลังการ โชว์ เหม่ ยลีเซียงซี

กําหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

วันที 12-16 มกราคม 62
วันที 2-6 มีนาคม 62
วันที 16-20 มีนาคม 62

ราคา

พาสปอร์ ตจะต้ องไม่ หมดอายุก่อนวันที

19,900.19,900.19,900.-

17 กรกฎาคม 62
7 กันยายน 62
21 กันยายน 62

พักเดียวจ่ ายเพิม 5,500.- บาท
้
้
**** เสนทางท่
องเทียวจางเจียเจีย เป็ นเสนทางชมความมหั
ศจรรย์ทางธรรมชาติ ผู ้เดินทางควร
ึ
เตรียมตัวให ้พร ้อมต่อการเดินทาง ซงอาจมี
การรอคิวตามสถานีกระเชา้ สถานีรถโดยสาร จุดขึน
ลิฟท์ ทีเปิ ดให ้บริการนั กท่องเทียวในอุทยาน รวมทังรสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจีย
้
อาจมีความแตกต่างจากเสนทางอื
นในประเทศจีน เนืองจากเมืองนีเป็ นเมืองขนาดเล็กทียังไม่ได ้
เจริญ ทั ดเทียมเท่าเมืองอืนในประเทศจีน จึงขอให ้ผู ้เดินทางทํ าความเข ้าใจข ้อมูลก่อนเดินทาง
ด ้วย ****
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หมายเหตุ...การแสดงชุดจิงจอกขาวThe love story of a wooden man and a fairy fox เป็ นการแสดง
กลางแจ ้งทีจะจัดแสดงได ้เฉพาะบางฤดูกาลและในวันทีไม่มฝ
ี นเท่านั นทางบริษัทฯจึงไม่สามารถบรรจุการแสดง
ชุดนีอยู่ในโปรแกรมทัวร์เนืองจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง สําหรับลูกทัวร์ทต
ี ้องการชมการแสดงชุด
ดังกล่ า วสามารถแจ ้งความประสงค์กับ ไกดท ้องถินหรือหั วหน ้าทัว ร์เพือทําการสํารองทีนั งในกรณีทมี
ี การแสดง
ในช่วงวันเดินทาง โดยอัตราค่าเข ้าชมสําหรับทีนังทัวไปอยู่ท ี 380 หยวนต่อท่าน ลูกทัวร์ทต
ี ้องการชมการแสดง
สามารถทํ า การจองและชํ า ระค่ า เข ้าชมผ่ า นไกด์ท ้องถินในวั น เวลาเดิน ทางได เ้ นื องด ้วยการแสดงชุ ด นี เป็ น
ี ค่าใชจ่้ ายต่างหาก การจะเข ้าชมหรือไม่เข ้าชมขึนอยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์
โปรแกรมเสริมทีลูกทัวร์ต ้องเสย
ี ค่าใชจ่้ ายเพือเข ้าชมการแสดงแต่อย่างใด......
ทางบริษัทฯไม่มน
ี โยบายทีจะบีบบังคับให ้ลูกทัวร์เสย

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ –เมื องถงเหริน

04.00น.

คณะเดินทางพร้อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน 4ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์
เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าทีบริ ษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินต้ าหยง เมื องจางเจียเจียโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทียวบิน
ที CZ606เทียวบินใช้ เวลาบินประมาณ 3 ชัวโมงเศษ
เดินทางถึงสนามบินต้ าหยง เมืองจางเจียเจีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รั บประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
หลั ง อาหาร นํ า คณะเดิ นทางสู่ เมื องถงเหริ น ตั งอยู่ ท างภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลกุย้ โจว เมืองชายแดนบนทีราบสู งยูน
นาน กุย้ โจว พืนที ส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสลับ กับ เนิ นเขาประชากรส่ วน
ใหญ่เป็ นชนกลุ่มน้อย อาทิ ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าแม้ว และชนเผ่าต้ง(ทาง
ด่วนใช้เวลา 4 ชัวโมง)
ถึงถงเหริน รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที WANSHAN HONG HOTEL ระดับ 5 ดาวท้ องถินหรื อเทียบเท่ าใน เมื องถงเหริน

06.25น.
10.35 น.
12.00 น.

เย็น

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

ถงเหริน-เมืองโบราณต้ าหมิง –หมู่บ้านชนเผ่ าแม้ ว-ฟ่ งหวง- ล่ องเรื อแม่ นาถั
ํ วเจียง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชม เมืองโบราณต้ าหมิง เป็ นเมืองโบราณจําลองทีจะนําท่านย้อนยุคสู่ราชวงศ์หมิงใน อดีต ชมการ
สาธิ ตประกอบเรื อเนื องจากเมืองจําลองแห่ งนี อยูต่ ิดจากแม่นาจึ
ํ งใช้เรื อในการเดินทาง นอกจากนี ยังคงมีร้านค้า
จําหน่ายสิ นค้าอาหารพืนเมืองให้ท่านไก้เลือกชิมและเลือกชมอีกด้วย......จากนันนําท่านเทียวชม หมู่บ้านชนเผ่า
แม้ ว หรื อ ชนเผ่าเหมียว ซึ งเป็ นชนเผ่าทีพํานักตามเขตพืนทีภูเขา ทีมีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากทีสุ ดของจีนโดย
ชนเผ่าเหมียวส่ วนใหญ่จะอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของจี น ประชากรชนเผ่าเหมียวร้อยละ 90 จะอาศัยอยูใ่ นเมืองกุย้
โจว ชนเผ่าเหมียวยังได้ชือว่าเป็ นชนเผ่าทีมีขนาดหลักทีมีจาํ นวนประชากรมากทีสุ ดในประเทศจีนอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่ านเดินทางสู่ เมื องโบราณฟ่ งหวง (เมื องหงส์ ) เดิ นทางไกล ใช้เวลาประมาณ 1ชัวโมงเมืองนี ตังอยู่ในเขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจียตังอยู่ริมแม่นาถั
ํ วเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหู หนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขา
เสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่ งหวง ตังเด่นตระหง่านเสมือนป้ อมปราการ ธารนําถัวเจียงใสสะอาดราวนําบริ สุทธิ ที
ถูกกลันกลองจนมองเห็นก้นลําธาร ชุมชนทีเป็ นบ้านเรื อนจีนโบราณแบบยกพืนสู งเรี ยงรายกันริ มแม่นาช่
ํ างเป็ น
ทัศนียภาพทีสวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่ งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ทีสร้างอยูบ่ นสรวงสวรรค์
ถึงฟ่ งหวง นํา ท่ า นนั งเรื อ พายล่ องแม่ นํ าถัว เจี ย ง ชมบ้า นเรื อ นโบราณห้ อ ยขาสองฝั งแม่ นําถัว เจี ยงอัน เป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่ งนี สัมผัสวิถีชีวิตทีของชนเผ่าพืนเมืองทีอาศัยอยู่บริ เวณชุมชนนี มาช้านาน เช่น
ชาวบ้านทีอาบนํา ซักผ้า หรื อล้างผักอยูร่ ิ มฝังแม่นาํ บางครังท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรื อไปร้องเพลงพืนเมือง
ไป ช่างเป็ นบรรยากาศทีสร้ างมนต์เสน่ ห์ดึงดูดผูม้ าเยือนสําหรับชุมชนชลบทแห่ งนี ทีเดียว....เมือเสร็ จจากการ
ล่องเรื อ

คํา

วันทีสาม
เช้ า

หลังอาหารนําคณะเทียวชมเมืองฟ่ งหวง เมื องโบราณฟ่ งหวงเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ชมเมืองทีสร้างขึนสมัย
ราชวงศ์ถงั เดิมมีชือว่า “หวงซื อเฉี ยวกู่เฉิ ง” กําแพงโบราณ และบ้านเรื อนโบราณทีมีเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง
สร้างความโดดเด่นให้ทีนี บ้านเรื อนโบราณในอดีตกาลบางส่ วนถูกดัดแปลงเป็ นร้านค้าและร้านจําหน่ายสิ นค้าที
ระลึกในปั จจุบนั ชมจัตุรัสหงส์ ทีมีรูปนกหงส์ จาํ ลองที ทําจากทองเหลื อ อัน เป็ นสัญลักษณ์ทีโดดเด่นของเมือง
โบราณแห่ งนี…ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณทีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพาน
แห่ งนีเคยเป็ นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ งยังคงรักษารู ปทรงในอดีตไม่เปลียนแปลง......เมือเสร็ จจาก
การเทียวชมเมือง นําคณะเดินทางเข้าทีพักทีอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองโบราณ
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที FENGHUANGINTER HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ าในเมืองโบราณฟ่ งหวง

ฟ่ งหวง-จางเจียเจีย-เทียนเหมินซาน-ระเบียงกระจกใสเลียบหน้ าผา–ถนน 99 โค้ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านเดิ นทางสู่ จางเจี ยเจีย โดยใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 3 ชัวโมง ระหว่างเดินทาง
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพสองฝังทางซู เปอร์ ไฮเวย์ หรื อหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยเพือเก็บแรงไว้
เทียวในจุดต่อไป......อุทยานหวู่หลิงหยวน แหล่งท่ องเทียวยอดนิ ยมสําหรับนักท่องเทียวจีนและต่างประเทศ
ตังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนานทางภาคกลางของจีน ภายในเขตอุทยานมีแหล่งท่องเทียว
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ทางธรรมชาติทีประกอบด้วยภูเขาหิ นทีมี รูปลักษณ์ป ระหลาดเป็ นจํา นวนมาก จนเป็ นจุ ด กําเนิ ด ในการสร้าง
ภาพยนตร์ชือดังเรื อง อวตาร ของค่ายหนังฮอลีวู๊ด ถําหินปูน และหุ บเขาน้อยใหญ่ รวมทังสะพานสิ งอํานวยความ
สะดวกที ถูกเนรมิตขึน ก็เป็ นทีกล่าวขานของนักท่องเที ยวทีมาเยือนเป็ นอย่างมาก เช่น สะพานกระจก ระเบียง
แก้วริ มหน้าผา บันไดเลือนทะลุภูเขา ถนน 99 โค้ง กระเช้าขึนเขาเทียนเหมินซาน ลิฟท์แก้วไป่ หลง เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึน พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซานโดยสารกระเช้าทียาวทีสุ ดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)
อยูส่ ู งเหนื อระดับนําทะเล 1,518 เมตร ขณะทีนังกระเช้าขึนเขาสามารถชื นชมทัศนี ยภาพทีสวยงามของภูเขาทีมี
ความอลังการแห่ งนีสามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึงเป็ นโพรงหิ นขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคียว
ของ เส้ นทาง 99 โค้ งและภูเขาสู งใหญ่มากมายทีตังตระหง่านเสี ยดฟ้า เมือถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นําคณะเดิน
ตามเส้น ทางชมวิวเลี ยบภูเ ขาและหน้าผา ชมทัศนี ยภาพจากมุ มสู ง บนยอดเขาอี กทังได้สัมผัส การเดิ นบนพื น
กระจกใสของ ระเบี ย งกระจกใสเลียบหน้ าผาเพื อวัดความขีขลาดของท่านสํา หรั บนักท่ องเทียวใจเสาะที ไม่
ต้องการเผชิญกับความหวาดเสี ยว สามารถนังรอบริ เ วณทางออกอีกด้านของระเบียงกระจกใสเลียบหน้ าผา ...
จากนันนําท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลือนทีสร้างขึนโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสู งถึง 7 ขัน เป็ นสิ ง
อํานวยความสะดวกใหม่ล่าสุ ดของเขาเทียนเหมิน ซึ งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเทียวต่างๆ ทัวโลกบริ เวณนี ท่าน
จะได้ถ่ายภาพประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนันท่านสามารถทดสอบกําลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999
ขัน เพือลงมายังลานจอดรถและทีอยูด่ า้ นล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนกั บินชาวรัสเซี ยขับเครื องบิน3 ลํา
บินลอดผ่านช่องโพรงหิ นประตูสวรรค์แห่ งนี พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์ นีถูกบันทึกและเผยแพร่ ไปทัวโลก
ภูเขาเทียนเหมินซานจึ งเป็ นทีรู้ จกั ของนักผจญภัยทัวโลกที อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง......จากนันนํา ท่าน
นังรถบัสของอุทยานทีขับโดยคนขับผูช้ าํ นาญเส้นทางเป็ นขึน ลงเขาเป็ นพิเศษนําคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โค้ง
ทีหวาดเสี ยวและเร้าใจ

**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวทีมีจาํ นวนนักท่ องเทียวต่ อแถวขึนกระเช้ าเป็ นจํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ อาจทําการ
สลับโปรแกรมให้ คณะนังรถอุทยานขึนไปยังบริเวณถําประตูสวรรค์ จากนันนําคณะขึนยอดเขาผ่ านบันไดเลือน
ทะลุภูเขา เมือเสร็จจากการเทียวชมบนยอดเขาแล้ วจึงนําคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้ าลอยฟ้ า ซึ งเป็ นการสลับ
การใช้ ยานพาหนะในการขึน/ลงเขา เพือหลีกเลียงการรอคิวทีนานเกินไปในช่ วงเทศกาล*******************
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** บั นไดเลือนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้ งจะปิ ดให้ บริ การในช่ วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ทาง
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนืองจากเป็ นช่ วงทีมีหิมะปกคลุมในจุด และเส้ นทางซึ งทําให้ ไม่ สามารถใช้ สัญจร
ได้ ในส่ วนทีเป็ นกระเช้ าขึน/ลงเขายังคงเปิ ดให้ บริการตามปกติในฤดูหนาว********
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HUA TIAN XIN TIANDI HOTEL หรื อระดับ 5 ดาวท้ องถิน หรื อเทียบเท่ าในอุทยานหวู่หลิงหยวน

ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร-สะพานหนึงในใต้ หล้ า–สวนจอมพลเฮ่ อหลง–โชว์ เหม่ ยลีเซียงซี

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านเข้าสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติจางเจียเจีย จากนันนังรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้ว
ไป่ หลงเพือโดยสารลิฟท์แก้วชมวิวสุ ดไฮเทคจากสถานีทีอยู่ตีนเขาขึนสู่ สถานี ทีอยู่บนยอดเขาจักรพรรดิ หรื อ
เขาเทียนจือซาน(เขาอวตาร) ลิฟท์ แก้ วไป่ หลงเป็ นลิฟท์แก้วชมวิวสองชันแห่งแรกในทวีปเอเชี ยทีสร้ างขึนเลียบ
หน้าผาสู งชัน มีความสู ง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตืนตาตืนใจกับยอดเขาฮาลีลูยามีความสู ง
ถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อนั สวยงามทีสุ ดแสนประทับใจของอุทยานจางเจียเจียทังด้านทิ ศตะวันออก ทิศใต้
และทิศตะวันตกของเขาเทียนจือซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสู งชัน เหวลึก และป่ าหินยักษ์ในรู ปลักษณะต่างๆ
ยืนตระหง่านคําฟ้า ชม เทียนเสี ยตีอีเฉียวสะพานหนึงในใต้ หล้ า(สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจีย ปติ
มากรรมทางธรรมชาติ ที น่ า อัศจรรย์หมู่ ขุน เขาหิ น ประหลาดนับ พันได้ก ลายเป็ นฉากถ่า ยทําหนัง “อวตาร”
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ ชือดัง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามทีแสนประทับใจมิรู้ลืม และยากทีจะหาคํา
บรรยายได้

** หมายเหตุ การขึน-ลง เขาเทียนจือซานโดยขึนกระเช้า-ลงลิฟแก้ว อาจมีการสลับตามความเหมาะสมขึนอยู่กบั
สภาพอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่ อหลง ซึงเป็ นจุดหนึงทีผูม้ าเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรู ปบริ เวณนี นอกจากจะมีรูป
ปั นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ งเป็ นหนึ งในสิ บ จอมพลรุ่ นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ทีรบชนะกองทัพญี ปุ่ นผู ้
รุ กราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตังเป็ นอนุ สรณ์ภายในสวนแห่ ง
นี ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่ งนี ยัง เป็ นจุ ดชมวิวที มองเห็ นทัศนี ยภาพทีกว้างไกลของทะเลขุน เขานับร้อยลูก
สําหรับท่านทีเลือกโปรแกรมแบบไม่เข้าร้าน ท่านสามารถใช้เวลาในการเดินชมอย่างเต็มอิม ไม่เร่ งรี บ ไม่ตอ้ ง
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แย่งกันถ่ายรู ป และคุม้ ค่าต่อการเดินทาง...
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชมโชว์อลังการ เหม่ ยลีเซียงซีหรื อโชว์เสน่ห์แห่งหู หนานตะวันตกการแสดงทีสวยงามและยิงใหญ่ ที
เป็ นห้าสุ ดยอดด้านการแสดงในอุทยานจางเจียเจีย(สุดยอดด้านการแสดง สุ ดยอดด้านฉากประกอบการแสดง สุ ด
ยอดด้านการจัดแสง สุ ดยอดด้านดนตรี ประกอบการแสดง สุ ดยอดด้านที มนักแสดง) เมือเสร็ จจากการชมการ
แสดง นําคณะกลับทีพัก
พักที DACHENG SHANSHUI HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่าในเมื องจางเจียเจีย

วันทีห้ า

จางเจียเจีย-สะพานกระจก-พิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทราย-กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําคณะท้าทายความหวาดเสี ยวบนสะพานกระจกจางเจียเจีย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อนท้าทาย
ท่านด้วยการเดินผ่านสะพานกระจกข้ามหุ บเขาทีสู งทีสุ ดในโลก สู งจากพืน 980 ฟุต The Grand Canyon of
Zhangjiajie Skywalkโดยมี ความยาวของสะพาน 400 เมตร สะพานทีน่าหวาดเสี ยวแห่ งนี ออกแบบ โดย Haim
Dotan วิศ วกรชาวอิส ราเอล โดยต้อ งการสร้ างสะพานกระจกเพื อเชื อมยอดเขาสองยอดเข้า ไว้ด ้วยกัน โดย
สามารถรองรับนักท่องเทียวได้คราวละ 800 คนพร้อมกันหลังลงจากสะพานด้วยความตืนเต้นหวาดเสี ยว นํา
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ ภาพหินทรายสถานที จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถินยอดเยียม ทีสร้ างชือเสี ยงให้เมือง
จางเจียเจีย โดยศิลปิ นหนุ่มนาม หลี จวิน เซิ ง ผูซ้ ึ งเกิดและเติบโตในเมืองนี ท่านได้สร้างผลงานทางศิลปซึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจีย โดยใช้วสั ดุทางธรรมชาติ เช่น หิ นสี กรวด ทราย กิงไม้ ใบไม้
ต้นหญ้า นํามาร้อยเรี ยงเป็ นภาพสี ทีมีมิติสมจริ ง จนท่านกลายเป็ นศิลปิ นทีมีชือเสี ยงระดับชาติในปั จจุบนั
จากนันนําเดินสู่ ถนนคนเดิน อิสระช้อปปิ ง
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําขณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจีย ทําการเช็คอินก่อนขึนเครื อง
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES เทียวบินที CZ 605
เดินทางกลับถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เทียง

เย็น
21.50. น.
00.15 น.+1

*************************************

อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (ห้องพักได้2 ท่าน ในกรณี ทีเดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2
เตียงและมีเตียงเสริ มให้ท่าน 1 เตียง)
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีรายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื องดืมตามทีรายการทัวร์ระบุ
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5. ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเทียวตามทีรายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็ นแบบหมู่คณะ หรื อ GroupVisa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครั ง
อืนๆได้ กรณี ยกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้า ที มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทาง
บริ ษทั ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่ วนของลูกค้าทีมีวซี ่ าจีนแล้ว ทุกกรณี ** กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเ หตุคุม้ ครองในระหว่างการเดิ นทาง คุม้ ครองในวงเงิ น ท่ านละ 1,000,000 บาท ค่า รั กษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางนําหนักตามทีสายการบินกําหนด ท่ านละ 20 กิโลกรัม

อัตรานีไม่ รวม

1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดียวตามอัตรา
3. ค่านําหนักกระเป๋ าเฉพาะส่ วนทีเกินจาก 20 กิโลกรัมตามทีสายการบินกําหนด
4. ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสื อเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากทีรายการทัวร์ ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ
ฯลฯ
6. ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ทีจ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน
ตัวอย่ าง
ทริ ปเดินทาง 3 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 90 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ งท่าน
ทริ ปเดินทาง 4 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึงท่าน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้ าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึงท่ าน
ทริ ปเดินทาง 6 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึงท่าน
หมายเหตุ...การจําหน่ายสิ นค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ทอ้ งถินหรื อหัวหน้าทัวร์เป็ นกิจกรรมส่ วนตัวทีไม่ได้เกียวข้องกับ
บริ ษทั ทัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสิ นค้าเป็ นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน หากเกิดกรณีสินค้าทีได้รับไม่
ตรงกับทีสังไว้ หรื อจํานวนสินค้าไม่ตรงกับทีสัง หรื อไม่ได้รับความสะดวก กรุ ณาติดต่อไกด์ผขู ้ ายโดยตรง หรื อผ่านหัวหน้าทัวร์
เท่านัน บริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนเกียวข้องใด ๆ กับการจําหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทงสิ
ั น ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ
ในการรับเปลียนหรื อคืนสิ นค้าแทนไกด์ทอ้ งถินในทุกกรณี

เงือนไขการจอง และยกเลิกทัวร์
1. แจ้งจํานวนผูเ้ ดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํางวดแรก ท่ านละ 10,000.- บาท ขึนอยูก่ บั โปรแกรมทัวร์ทีท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการชําระค่ามัดจําแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจําให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้
สิ ทธิแทนได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
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2. ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชําระค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืน
ค่าทัวร์ทงหมด
ั
หรื อบางส่ วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้สิทธิแทนได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายบางส่ วน
เพิม เช่น ค่าวีซ่าสําหรับผูท้ ีมาแทนท่าน และค่าเปลียนชือทีต้องจ่ายให้กบั สาการบิน
3. เมือท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ท่านไม่สามรถเลือนการเดินทางได้ หรื อเปลียน
โปรแกรมทัวร์ได้ การเลือนหรื อเปลียนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ งทางบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรื อเงิน
มัดจําทัวร์ ให้ท่านได้

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆ ทีอยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิและจะไม่คืนเงินค่าบริ การทีท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
5. รายการทัวร์นีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครังหนึง หลังจากได้รับการยืนยันทีนังจากสายการบิน
และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสิ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านัน
7. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน บริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ น แต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานทีท่องเทียวอืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิ ทธิ
การจัดหานีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิ น
9. ทางบริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิที จะเรี ยกเก็บค่า ใช้จ่ายเพิ มจากท่าน เฉพาะกรณี ทีท่านไม่ส ามารถไปเข้าชมร้ านจํา หน่ ายสิ น ค้า
พืนเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิ มะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่ งเสริ มการท่องเทียว
และสร้างรายได้ให้ทอ้ งถินขององค์การท่องเทียวท้องถิน เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านีจะได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายบางส่ วน
จากองค์การท่องเทียวท้องถิน ซึ งมีผลทําให้ค่าทัวร์ทีท่านจ่ายถูกลง ดังนันหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึง หรื อทังหมดย่อม
ส่ งผลให้ค่าทัวร์ แพงขึนเนืองทางทัวร์ ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทีเกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึ งทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเรี ยก
เก็บค่าทัวร์เพิมจากท่าน
10. ในกรณี ทีลูกค้าต้องซื อตัวโดยสารรถทัวร์ หรื อเครื องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ พร้อมขอ
คํายืนยันว่ากรุ๊ ปสามารถออกเดินทางได้หรื อไม่ มิเช่นนันทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
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เอกสารทีใช้ ในการยืนขอวีซ่าเข้ าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ งทีมีอายุของหนังสื อเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. ในกรณี ทีใช้สาํ เนาหนังสื อเดินทางแทนตัวจริ งโดยการส่งแฟ็ กซ์ ส่ งอีเมล์ หรื อส่ งทางไลน์ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถการันตีได้ว่า
ข้อมู ลที ได้รับจากท่านนันมีความชัดเจนถู กต้องหรื อไม่ และทางบริ ษ ัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสี ยหายทีเกิดขึนในกรณี ที
ข้อมูลทีได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสื อเดินทางจริ งของท่าน
3. การยืนวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกําหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณี ทีท่านไม่สามารถเข้า
และออกจากประเทศจีนตามเวลาทีกําหนด ท่ านจะต้ องยืนวีซ่าเดียวเท่ านัน
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สาํ หรับหนังสื อเดินทางไทยเท่านัน ( สําหรับผูท้ ีถือหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ้ งขอยืนวีซ่าทีสถานฑูต
จีนหรื อหน่วยงานตัวแทนทีได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านัน )
5. สําหรับผูท้ ีถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านันก่อนการส่ งเอกสารยืนวีซ่า
6. กรณี หนังสื อเดินทางคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืนวีซ่าจีนแทนผูเ้ ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสื อเดินทางต่างด้าว
(เล่มเหลือง) ได้ เนืองจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
7. ผูท้ ีประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่ านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หนังสื อเดินทางทีไม่ สามารถใช้ เดินทางได้

- หนังสื อเดินทางทีมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสื อเดินทางทีใกล้จะหมดอายุหากนับจากวันทีต้องใช้เดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทําเล่มใหม่ทนั ที
- หนังสื อเดินทางทีชํารุ ด หมายถึงหนังสื อเดินทางทีมีส่วนใดส่ วนหนึงขาดหายหรื อชํารุ ด เช่น หน้าแรกทีมีรูปและรายละเอียดของ
ผูเ้ ดิ นทางมีรอยฉี กขาด หรื อขูดขีด หรื อมีการแต้มสี หรื อหมึกจนทําให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่ม
หนังสื อเดินทางขาดหายทังหน้า หรื อบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ งในเล่มจนไม่สามารถเปิ ดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็ น
หนังสื อเดินทางชํารุ ดทีไม่สามารถใช้เดินทางได้

ตัวอย่ างการนับอายุหนังสื อเดินทาง

นับจากวันทีสิ นสุ ดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันทีสิ นสุ ดการเดินทาง)เช่น ลูกค้า
เดินทางวันที 01-05 มกราคม 2561 หนังสื อเดินทางจะต้องไม่ หมดอายุก่อน วันที 06 กรกฏาคม 2561
หมายเหตุ เพือหลี กเลียงข้อผิด พลาดในเรื องเอกสารการเดิ นทาง ซึ งอาจยังผลให้ผเู้ ดินทางไม่ส ามารถเดิ นทางตามกํา หนดได้
กรุ ณาส่ งหนังสื อเดินทางเล่มจริ งของผูเ้ ดินทางมาให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบและจัดเตรี ยมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรี ยบร้อย โดย
เจ้าหน้าทีจะคืนหนังสื อเดินทางให้ท่านทีสนามบินในวันเดนทาง สําหรับท่านผูเ้ ดินทางทีถือหนังสื อเดินทางติดตัวไปสนามบิน
ในวันเดิ นทาง กรุ ณาตรวจเช็คอี กครั งก่ อนเดิ น ทางไปสนามบิ น ว่า ไม่ หยิบ ผิด เล่ ม ไม่ หมดอายุ และไม่ชาํ รุ ด บริ ษัท ฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสื อเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทําให้ท่านเดินทางไม่ได้

