THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร
ขึ้ นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั ่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตู
สวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ล่องเรือแม่น้ าถััวเจียง
แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามคา่ คืน
ณ เมืองโบราณฟ่ งหวง ช้อปปิ้ งถันนคนเดินหวงซิง และซีป้ ูเจีย
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พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ป้ ิ งย่างสไตล์เกาหลี
ราคาเริม่ ต้นเพียง 18,888 บาท พักระดับ 4 ดาว
เดินทางเดือน เมษายน – กันยายน 2560

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
วันแรก
04.30 น.
07.30 น.
12.10 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถันนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ ย
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR
ASIA พบเจ้าหน้าเพื่อดาเนิ นการขั้นตอนการเช็คอิน
นาทุกท่านเหินฟ้ าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ FD540
เดิ นทางถึ ง สนามบิน ฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่ านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื องและรับ
สัม ภาระเรี ยบร้อ ยแล้ว น าท่ านเข้าสู่ เมื อ งฉางซา ตั้งอยู่ท างตอนใต้ของแม่ น้ าเซี ยง มี พื้นที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อาเภอ ทั้งยัง
เป็ นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวฒ
ั นธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบัน
ยังเป็ นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ถันนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้ งหลัก
ของเมื องฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ ท่านสามารถเลือกสินค้า
และของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย สิ น ค้าที่ ท่านสามารถ
เลือกซื้ อในย่านนี้ มีต้งั แต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้า
แบรนด์ยอดนิ ยมต่างๆ
หลังจากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย ตั้งอยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหูห นาน ในภาคกลาง
ของจีน เป็ นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนจางเจียเจี้ ย เป็ นหนึ่ งในเมือง
ท่องเที่ ยวที่ สาคัญ ที่ สุดของจีนซึ่ งลื อชื่อด้วยทรัพยากรการท่ องเที่ ยวที่ มีเอกลักษณ์ของตนเอง
แหล่งท่ องเที่ ยวส าคัญ ในเมื อ งจางเจีย เจี้ ยเป็ นพื้ นที่ ป่ าไม้ถึ ง 98% ซึ่ งนั บ เป็ นออกชิเจนบาร์
ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ ดินแดนบริสุทธิ์ของโลกนอกจากนี้ แล้ว ณ ที่แห่งนี้ ยังเป็ น
แหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มี
เอกลักษณ์ทาให้วฒ
ั นธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รบั การอนุ รกั ษ์เป็ นอย่างดี ความหลากหลายทาง
ภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี้ ยได้นามาซึ่งความอุดม สมบูรณ์ดว้ ยพันธุ ์
พืช และสัตว์นานาชนิ ด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้ น แค่ในบริเวณสวนป่ าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน้ า
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คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

มากถึง 800 แห่ง น้ าตก น้ าพุ ธารน้ า สระน้ า และทะเลสาบจานวนมาก มีภูมิทัศน์ ที่แตกต่าง
กันไป มีธารน้ าจินเปี ยนซี โดยมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ร้านหยก-ล าธารม้าแซ่ ท อง-นั ่งกระเช้าขึ้ นเขาเที ยนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่ อหลง-เขา
อวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่ าเท้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านสู่ ร้านหยก เครื่องประดับที่ นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่ งมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจาพวก "แหวน"และ"กาไล"
ใส่ ก าไลหยก ก็ จ ะช่ ว ยเสริ ม ให้เป็ นคนมี อ านาจ ช่ ว ยให้มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า และความ
เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้ นได้ท้งั ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม
พลังให้ร่างกายแข็งแรง
จากนั้ นนาท่านชม ลาธารแส้มา้ ทอง หรือ ลาธารจินเปี ยนซี เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่ ง
ในวนอุทยานจางเจียเจี้ ย เป็ นลาธารที่ ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลาง
ภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติจาง
เจียเจี้ ย โดยลาธารแห่งนี้ จะไปบรรจบรวมกับแม่น้ าหลีของมณฑลหูหนาน "ธารน้ าแส้ทองมีภูหิน
ผาสูงจากพื้ นกว่า 350 เมตร รูปลักษณ์ของหินผาลูกนี้ เหมือนแส้ซึ่งเป็ นอาวุธโบราณชนิ ดหนึ่ ง
จึงได้ชื่อว่า หินผาแส้ทอง เนื่ องจากมีซิลิกอนไดอ็อกไซด์ผสมอยูใ่ นเนื้ อ หิน เมื่อแสงแดดสาดส่อง
จะมีแสงสะท้อนเป็ นสีทอง"
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านนั ง่ กระเช้าขึ้ นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการนัง่ กระเช้าขึ้ นสู่ยอด
เขานั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึ่งกระเช้าแต่ละตูส้ ามารถนัง่ ได้ 8 ท่าน โดยระหว่างที่นัง่
กระเช้า นั้ นท่ า นสามารถชมทิ ว ทั ศ น์ ที่ อ ยู่ เบื้ องล่ า ง ท่ า นจะได้พ บกั บ แท่ ง ภู เขาหิ น รู ป ทรง
ประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปด้วยพืชนานาชนิ ด เมื่อกระเช้าขึ้ นถึงยอดเขาแล้วท่านจะ
ได้ชมความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ลาห้วย
ลึ ก และป่ าหิ นหิ นยัก ษ์ ในรูป ลักษณะต่ างๆมากมาย เขาเที ยนจื่อซานแห่งนี้ ยังเป็ นที่ ถ่ ายทา
ภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวดู ้ ชื่อดังที่คนไทยเรารูจ้ กั กันก็คือ
คือ ภาพยนตร์เรื่องอวตาร(AVATAR) นัน่ เอง
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คา่
พักที่

จากนั้ น น าท่ า นสู่ สวนจอมพลเฮ่ อ หลง ซึ่ งเป็ นจุ ดหนึ่ งที่ ผู ้ม าเยือ นภู เขาอวตารต้องแวะมา
ถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้ นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสิบจอมพลรุ่นแรกของ
กองทัพปลดแอกจีน ที่ รบชนะกองทัพญี่ ปุ่นผูร้ ุ กราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการ
ปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็ นอนุ สรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่ง
นี้ ยังเป็ นจุดชมวิวซึ่ งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนั บไม่ถว้ น เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ
เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้ าโปรยดอกไม้ ฯลฯ
จากนั้นนาท่านชม สะพานเทียนเสี้ ยตี้ อี้ เฉียว หรือที่บางคนเรียกว่าสะพานหนึ่ งในใต้หล้า บ้าง
ก็เรียกว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ ที่สวยงาม ซึ่งถือเป็ ดจุดท่องเที่ ยวสาคัญที่หนึ่ งบนเขา
เทียนจื่อซาน เคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่อง ซึ่งบนสะพานจะมีลูกกุญแจคล้องอยูเ่ ต็มไป
หมด เหมื อ นเป็ นความเชื่อ ของคนหนุ่ ม คนสาวที่ เอากุ ญ แจไปคล้อ งไว้ที่ สู งๆ จะได้ไม่ มี ใคร
สามารถพรากคู่รกั ให้จากกันได้ บางคนก็ทิ้งสู่หุบเหวเบื้ องล่าง ก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะ
ไม่พรากจากกันตราบชัว่ นิ รนั ดร์
หลังจากนั้นนาท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้วไป่ หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่
มี ความสู ง 326 เมตร ถู ก สร้างขึ้ นตั้งแต่ ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180
ล้านหยวน หรือราว 975 ล้านบาท ซึ่ งถูกบันทึ กลงใน Guinness World Records ว่าเป็ นลิฟต์
ภายนอกอาคารที่ มีความสูงที่สุด และเร็วที่ สุดในโลก นาท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิ ต
การนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของ
โลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
(หมายเหตุ : ขึ้ น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม //
โดยไกด์ทอ้ งถัื่น จะแจ้งให้ทราบ ในกรณี ที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบารุงทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถันนคนเดินซีป้ ูเจีย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ ย เป็ นจุดที่ต้งั ของสะพานแก้วข้ามเขา
ที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ ย นาท่านพิสจูน์ความกล้า
กับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ ย เหนื อแคนยอน ที่ มีความสูงเหนื อพื้ น 980 ฟุ ต และมีความยาว
กว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่ ง
นี้ ทาหน้าที่ เป็ นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่าง
บันจี๊จ้มั และซิบไลน์ ให้ทา้ ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย (หมายเหตุ : หากสะพานแก้วยัง
ไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถัเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้ นให้ท่าน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คา่
พักที่

จากนั้ นทาท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ ผลิตด้วยผ้า
ไหมจากโรงงานคุ ณภาพในท้องถิ่ นตามอัธยาศัย นาท่านแวะ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรัก ให้
ท่านได้ชาชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปั กกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชา
อื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิ ด
จากนั้ นนาท่ านสู่ ถันนคนเดินซี ป้ ู เจีย เป็ นถนนคนเดิ นที่ พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็ นการ
ลงทุ นของรัฐบาลท้องถิ่ นที่ นี่ให้เป็ นสถานที่ ชอ้ ปปิ้ งของนั กท่องเที่ ยวที่ มาจางเจียเจี้ ย และเป็ น
สถานที่ ส ร้า งรายได้ให้แ ก่ ชาวบ้า นในพื้ นที่ ให้มี ง านท ากัน บรรยากาศที่ นี่ อ อกแบบให้เป็ น
บ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูสุกี้เห็ด
ZHANGJIAJIE TONGDA INTERNATIONAL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

ถั้าประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้ น)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่ งหวง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นนาท่านนั ง่ กระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้ จัดว่าเป็ นกระเช้าที่มีความยาว
ที่สุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใช้เวลานัง่ ประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านัง่ ได้
ประมาณ 8 ท่ าน และกระเช้าแห่งนี้ จัดได้ว่าเป็ นกระเช้าที่ มีความทัน สมัยมากที่ สุด แห่งหนึ่ ง
ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา
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เที่ยง

คา่
พักที่

จากนั้ น น าท่ านท้าทายความสู งสุ ดหวาดเสี ย วกับ ระเบี ยงแก้ว ซึ่ งเป็ นสะพานกระจก ซึ่ งมี
ระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบ
หน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ ว ถือเป็ นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัส
ทิ วทัศน์ อันงดงามบนเขาเที ยนเหมิ น ซาน ซึ่ งทุ ก ท่ านจะต้อ งสวมผ้าหุ ม้ รองเท้าขณะเดิ นบน
ระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านเส้นทาง
ที่ 99 โค้งสู่ถ้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถั้าประตูสวรรค์ ประวัติของโพรงถ้าแห่งนี้ เริ่มบันทึก
ไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ที่ สูงนั บพันเมตรเกิด
ถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้าขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยกั ษ์ ด้วยเหตุนี้ทาให้ภูเขาลูกนี้ ถูกเรียก
เป็ น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่น้ันมา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง
57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้าประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่
ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดิ นทางลงจากเขาด้วยรถอุทยาน (หมายเหตุ : อาจจะมี
เปลี่ยนแปลงเป็ นนั ่งรถัอุทยาน + ขึ้ นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลกู ค้าที่
จะไม่ตอ้ งรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิ ด การเที่ยวต้องเป็ นขึ้ น+ลงกระเช้า
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการ
นั ่งรถัของอุทยานขึ้ นไปบนถั้ าประตูสวรรค์ หากรถัของอุทยานไม่สามารถัขึ้ นไปที่ถั้ าประตู
สวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ ับ
สภาวะอากาศ และการรัก ษาความปลอดภัย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ขอสงวนสิ ท ธิ์ ยึด ตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่ งหวง เป็ นเมืองที่ขึ้นอยูก่ บั เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อย
ถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือน
ด่าน ช่องแคบภูเขา ที่ เด่นตระหง่านมี ยอดเขาติ ดต่อกันเป็ นแนว ระหว่างทางนาท่ านแวะชม
สินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา จากนั้ นทาทุกท่านเดินเที่ย วชมแสงสียามคา่ คืนของ เมือง
โบราณฟ่ งหวง หรือ เมืองหงส์ เป็ นเมืองโบราณที่ สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็ นเมืองที่ก่อขึ้ นด้วย
หิน จุดเด่นคือกาแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
FENGTING INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่หา้
เช้า

ล่องเรือตามลาน้ าถััวเจียง-บ้านเกิดของเสิน่ ฉงเหวิน-สะพานสายรุง้ -ฉางซา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือตามลาน้ าถััวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั ง่ แม่น้ าถัว่ เจียง ถือว่า
เป็ นไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟิ่ งหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั ง่ แม่น้ า สะพาน
โบราณ เจดียว์ นั ่ หมิง หอตัว๋ ชุย่ ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลกั ษณะการก่อสร้างแบบจีน
โบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซึ่งเป็ นชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่
เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลาคอยร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยวและไกด์ก็จะเชิญ
ชวนให้นักท่องเที่ยวร้องเพลงตอบกลับไป ซึ่งไม่วา่ เราจะร้องเป็ นเพลงไทยหรือจีนออกมาเค้าก็จะ
ร้องเพลงตอบกลับมาเพิ่มสีสนั ระหว่างการล่องเรือให้สนุ กสนาน
นาท่านชม บ้านเกิดของเสิน่ ฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอัน
ลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็ นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ดา้ น ก่อด้วยอิฐทน
ไฟที่มีสญ
ั ลักษณ์ประจาท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลอง
ในเวนิ ส เป็ นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็ นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่าน
จะได้เห็นจุดเด่นของฟ่ งหวง คือบ้านที่ยกพื้ นสูงเรียงราย เป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงามและเป็ นที่
นิ ยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฉางชา ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อาเภอ ทั้งยังเป็ นเมืองหลัก ของ
มณฑลหูหนาน มีวฒ
ั นธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบันยังเป็ นศูนย์กลาง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HUATIAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่
พักที่
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วันที่หก
เช้า

สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนเพลิดเพลินชม
วิวกับธรรมชาติอนั สวยงามตลอดสองข้างทาง
12.55 น. นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

03 – 08 มิถัุนายน 2560
24 – 29 มิถัุนายน 2560
01 – 06 กรกฎาคม 2560
05 – 10 กรกฎาคม 2560
08 – 13 กรกฎาคม 2560
15 – 20 กรกฎาคม 2560
09 – 14 สิงหาคม 2560
10 – 15 สิงหาคม 2560
11 – 16 สิงหาคม 2560
12 – 17 สิงหาคม 2560
26 – 31 สิงหาคม 2560
02 – 07 กันยายน 2560
09 – 14 กันยายน 2560
16 – 21 กันยายน 2560

18,888
18,888
18,888
20,888
20,888
18,888
22,888
22,888
22,888
22,888
18,888
18,888
18,888
18,888
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เด็กอายุไม่เกิน18ปี

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

18,888
18,888
18,888
20,888
20,888
18,888
22,888
22,888
22,888
22,888
18,888
18,888
18,888
18,888

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

11,900
11,900
11,900
11,900
11,000
11,900
11,000
11,000
11,000
11,000
11,900
11,900
11,900
11,900
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23 – 28 กันยายน 2560
30 ก.ย. – 05 ต.ค.2560

18,888
18,888

18,888
18,888

4,000
4,000

11,900
11,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถั มัคคุเทศก์ทอ้ งถัิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้า นรัฐ บาล คื อ บัว หิ ม ะ, ผ้า ไหม, ไข่ มุ ก , ใบชา, ใยไผ่ ไ หม, หยก ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งระบุ ไว้ใ น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถั้าหากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมื อง ทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
 ณ สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถัามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
www.wtravel.co.th
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิน ค่าบริก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือ เที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วีซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริ ษั ท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มี ความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สาเนารูปถั่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.
สถัานทูตปฏิเสธ รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้ อแขนกุด และห้ามใส่เสื้ อสีขาว ทุกชนิ ด(เนื่ องจาก
ฉากหลังต้องเป็ นสีขาว)

ตัวอย่างสาเนาที่ได้มาตรฐาน
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