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สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่ านชมวิวแม่ นา้ เซียงเจียง – จางเจียเจีย้

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอย
อานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
07.35 น. เหิ นฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยเทีย่ วบินที่ FD 540 (บริการอาหารบนเครื่ อง)
12.05 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน
รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคากล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่
ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสิ นค้า
แบรนด์เนม ยีห่ อ้ จีนชื่อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อ
ของพื้นเมืองเป็ นของฝาก หรื อท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ผ่ านชมวิวแม่ นา้ เซียงเจียง ซึ่งเป็ นแม่น้ าสายหลักของเมืองฉางซาที่ตน้ กาเนิด
ไหลมาจากแม่น้ าแยงซีเกียง รถบัสปรับอากาศนาท่านมุ่งหน้าสู่ สู่ จางเจียเจีย้ ซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า
264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.
1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสา
หิ นทรายที่ต้ งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลาธาร สระน้ า และน้ าตกมากมาย
รวมทั้งมีถ้ ากว่า 40 ถ้ า ซึ่งทาให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักทีจ่ างเจียเจีย้ TIANZI HOTEL www.tianzihotel.com/ หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ อง
เช้ า

ร้ านผ้ าไหม – แกรนด์ แคนย่อนจางเจียเจีย้ – สะพานแก้วยาวทีส่ ุ ดในโลก – ร้ านยาจีนแผนโบราณ

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นาท่านชม ร้ านผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้
เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้ง
ของฝากและใช้เอง นาท่านเที่ยวชม จางเจียเจีย้ แกรนด์ แคนยอน สะพานแก้ วข้ ามเขาทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ลา่ สุ ดด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู งถึง 300 เมตร กระจกมีความ
หนา 24 มิลลิเมตร รับน้ าหนักคนพร้อมกันได้ 800 คนได้สบายๆ วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริ สตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกิน
กว่าคาบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

หมายเหตุ...เนื่องจากสะพานแก้ ว เป็ นสถานที่ท่องเทีย่ วใหม่ และต้ องตรวจสอบความปลอดภัยอย่ างสู งจากรัฐบาลจีน หากสะพานไม่ เปิ ด
ให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ าชม ผู้จดั ขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลีย่ นสถานทีเ่ ทีย่ วอื่นทดแทน แล้ วแต่ ความเหมาะสม
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเยีย่ มชม ศู นย์ สมุนไพรจีนพร้ อมนวดเท้ า ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนาท่านชม ศูนย์
สุ ขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพเป็ นของฝาก
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม
พักทีจ่ างเจียเจีย้ TIANZI HOTEL www.tianzihotel.com/ หรื อเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-9SEP-21DEC17H
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

วันทีส่ ี่

ร้ านหยก – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดหินทราย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ า) – ทางเดินกระจก – ถา้ ประตู
สวรรค์ ร้ านชา – ฉางซา
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครอง
แล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชคลาภ จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยีย้ น พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ
มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไป
ทัว่ โลก นาท่านแวะเยี่ยมชม ศู นย์ วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิ มชาดา สุ ดยอดใบชาของมณฑลหู หนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุ ขภาพ
ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง
6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของ
เมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มี
ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั นาท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งรถของอุทยานและต่ อกระเช้ าขึน้ ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชม
วิว นาท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสี ยวของ
ทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่
อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทน
ให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปทีถ่ า้ เทียนเหมินซานได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่ องเทีย่ ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า) จากนั้น นาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั
เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
ทีพ่ กั HUAFENG HUATIAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

ฉางซา - กรุงเทพฯ

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
12.55 น. เหิ นฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-9SEP-21DEC17H
*** ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มรี าคาเด็ก ***
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี

พักเดี่ยว

9,999.-

3,900.-

12,999.-

3,900.-

9-12, 23-26 ก.ย. // 13-16 ต.ค. 60
10-13, 23-26 พ.ย. // 14-17, 21-24 ธ.ค. 60
20-23 ต.ค. 60

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสุ นนของจีน เพื่อโปรโมทการท่ องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์จะเข้ าร้ าน กรุณาชาระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านา้ หนักกระเป๋า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริ การ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน )
- ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,200 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง

- การจอง ชาระค่ าทัวร์ ยอดเต็ม ภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
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@ @ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สำเนำพาสปอร์ต
2. สาเนาบัตรประชาชน
- ตัวอย่างสาเนาพาสปอร์ต

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่ มีการคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทา
เรื่ องขอคืนค่ าตั๋วหรื อขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
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หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

