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ไฮไลท์ โปรแกรม
➢ บินตรงจากกรุงเทพสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ ไม่ เสี ยเวลานั่งรถจากฉางซาไปอุทยาน
➢ เทีย่ วครบ 12 ไฮไลท์ กับ 3 แหล่งท่ องเทีย่ วยอดฮิต จางเจียเจีย้ เมืองโบราณฟ่ งหวง เมืองถงเหริน
➢ ไม่ เสี ยเวลากับการแวะร้ านยา ร้ านหยก ร้ านผ้ าไหม ร้ านใบชา อีกต่ อไป
➢ เทีย่ วครบกว่ า จ่ ายคุ้มกว่ า ประหยัดทั้งค่ าใช้ จ่ายและเวลาเดินทาง
➢ ใช้ เวลาเต็มทีก่ บั การเทีย่ วชม ถ่ ายภาพ ไม่ เร่ งรีบแบบชะโงกทัวร์
➢ โปร่ งใสน่ าเชื่ อถือ ไม่ มคี ่ าใช้ จ่ายซ่ อนเร้ น

ไปทั้งที ต้ องเทีย่ ว 12 ไฮไลท์ ให้ ครบ
1. กระเช้ าเหิรฟ้ าสู่ เขาประตูสวรรค์
2. ทางเดินกระจกเลียบหน้ าผาเหลือท้ าทาย
3. สวนจอมพลเฮ่ อหลง
4. ถนนสาย 99 โค้งเหนือจินตนาการ
5. เขาอวตารจุดกาเนิดหนังอวตาร
6. ลิฟท์ แก้วไป่ หลงตระหง่ านฟ้ า

7. สะพานหนึ่งในใต้ หล้าไร้ เทียมทาน
8. หมู่บ้านชนเผ่ าแม้ วพานักตามเขตพืน้ ทีภ่ ูเขา
9. ล่องแม่ นา้ ถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่ งหวง
10. สะพานกระจกข้ ามหุบเขาทีส่ ู งทีส่ ุ ดในโลก
11. พิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทรายแสนวิจิตร
12. ชมการแสดงสุ ดอลังการ โชว์ เหม่ ยลีเ่ ซียงซี

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ราคาทัวร์

พักเดี่ยว จ่ ายเพิม่

วีซ่ากรุ๊ป

6-10 ก.ค. 62
27-31 ก.ค. 62
17-21 ส.ค. 62
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 62
7-11 ก.ย. 62
21-25 ก.ย. 62
17-21 ต.ค. 62
26-30 ต.ค. 62

18,900.19,900.18,900.18,900.19,900.19,900.21,900.20,900.-

5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.-

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
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**** เส้นทางท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย เป็ นเส้นทางชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ผูเ้ ดินทางควรเตรี ยมตัวให้พร้อม
ต่อการเดินทาง ซึ่งอาจมีการรอคิวตามสถานีกระเช้า สถานีรถโดยสาร จุดขึ้นลิฟท์ ที่เปิ ดให้บริ การนักท่องเที่ยวใน
อุทยาน
รวมทั้งรสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจี้ยอาจมีความแตกต่างจากเส้นทางอื่นในประเทศจีน
เนื่องจากเมืองนี้เป็ นเมืองขนาดเล็กที่ยงั ไม่ได้เจริ ญทัดเทียมเท่าเมืองอื่นในประเทศจีน จึงขอให้ผเู ้ ดินทางทาความ
เข้าใจข้อมูลก่อนเดินทางด้วย ****
หมายเหตุ...การแสดงชุด จิ้งจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox เป็ นการแสดงกลางแจ้งที่
จะจัดแสดงได้เฉพาะบางฤดูกาลและในวันที่ไม่มีฝนเท่านั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดนี้อยูใ่ น
โปรแกรมทัวร์เนื่องจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง สาหรับลูกทัวร์ที่ตอ้ งการชมการแสดงชุดดังกล่าว
สามารถแจ้งความประสงค์กบั ไกดท้องถิ่นหรื อหัวหน้าทัวร์เพื่อทาการสารองที่นงั่ ในกรณี ที่มีการแสดงในช่วงวัน
เดินทาง โดยอัตราค่าเข้าชมสาหรับที่นงั่ ทัว่ ไปอยูท่ ี่ 380 หยวนต่ อท่ าน ลูกทัวร์ที่ตอ้ งการชมการแสดงสามารถทา
การจองและชาระค่าเข้าชมผ่านไกด์ทอ้ งถิ่นในวันเวลาเดินทางได้ เนื่องด้วยการแสดงชุดนี้เป็ นโปรแกรมเสริ มที่
ลูกทัวร์ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเข้าชมหรื อไม่เข้าชมขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของลูกทัวร์ ทางบริ ษทั ฯไม่มี
นโยบายบังคับให้ลูกทัวร์เสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด......

วันแรก

กรุงเทพฯ(ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทราย – เมืองถงเหริน – เมืองโบราณต้ า
หมิง

01.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์
เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านบินตรงสู่ สนามบินต้ าหยง เมืองจางเจียเจีย้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ606 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมงเศษ)
เดินทางถึง สนามบิน เมืองจางเจียเจีย้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...
จากนั้นนาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทราย หรื อจวินเซิงฮว่าเยีย้ น งานศิลป์ ที่มีความประณี ตและเพียรพยามอย่าง

04.10 น.
08.30 น.
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สู งจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วสั ดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ นามาจัดแต่งเป็ นภาพ
ทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมาล้วนได้รับรางวัลและคาชมมากมายหลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมืองถงเหริน ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลกุย้ โจว เมืองชายแดนบนที่
ราบสู งยูนนาน กุย้ โจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสลับกับเนินเขา ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชนกลุ่มน้อย อาทิ ชน
เผ่าถู่เจีย ชนเผ่าแม้ว และชนเผ่าต้ง ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยหรื อชื่ นชมธรรมชาติววิ ทิวทัศน์2
ข้างทาง...เมื่อเดินทางถึง เมืองถงเหริน นาท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้ าหมิง เป็ นเมืองโบราณจาลองที่จะนาท่าน
ย้อนยุคสู่ ราชวงศ์หมิงใน อดีต ชมการสาธิ ตประกอบเรื อเนื่องจากเมืองจาลองแห่งนี้อยูต่ ิดจากแม่น้ าจึงใช้เรื อใน
การเดินทาง นอกจากนี้ยงั คงมีร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าอาหารพื้นเมืองให้ท่านไก้เลือกชิมและเลือกชมอีกด้วย......
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ TONGREN WANSHANHONG HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรื อเทียบเท่าใน เมืองถงเหริ น

วันทีส่ อง

เมืองถงเหริน – หมู่บ้านชนเผ่ าแม้ ว – เมืองโบราณฟ่ งหวง – ล่องเรื อแม่ นา้ ถัวเจียง – ชมเมืองโบราณ
ฟ่ งหวง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่ าแม้ ว หรื อ ชนเผ่าเหมียว ซึ่ งเป็ นชนเผ่าที่พานักตามเขตพื้นที่ภูเขา ที่
มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากที่สุดของจีน โดยชนเผ่าเหมียวส่ วนใหญ่จะอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของจีน ประชากร
ชนเผ่าเหมียวร้อยละ 90 จะอาศัยอยูใ่ นเมืองกุย้ โจว ชนเผ่าเหมียวยังได้ชื่อว่าเป็ นชนเผ่าที่มีขนาดหลักที่มีจานวน
ประชากรมากที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย......
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่ งหวง (เมืองหงส์ ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงเมืองนี้ต้ งั อยูใ่ นเขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าถู่เจียฟ่ งหวงตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหู หนานเมืองโบราณฟ่ งหวง ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าถัว
เจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ฟ่ งหวง ตั้งเด่นตระหง่านโดยมียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนวธาร
น้ าถัวเจียงใสสะอาดราวน้ าบริ สุทธิ์ ที่ถูกกลัน่ กลองจนมองเห็นก้นลาธารรวมถึงบ้านเรื อนจีนโบราณที่ยกพื้นสู ง
เรี ยงรายกันริ มแม่น้ าช่างเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่ งหวง ราวกับเมืองมนุษย์และเมือง
สวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน ของเมืองโบราณฟ่ งหวง
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน นั่งเรื อพายล่องแม่ นา้ ถัวเจียง ชมบ้านเรื อนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ าถัวเจียงอันเป็ นเอก
ลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวติ ที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่น
ชาวบ้านที่อาบน้ า ซักผ้า หรื อล้างผักอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรื อไปร้องเพลงพื้นเมือง
ไป ช่างเป็ นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผูม้ าเยือนสาหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว....นาท่านเที่ยวชมเมือง
ฟ่ งหวงยามค่าคืน ชมเมืองโบราณฟ่ งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสี แบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ ที่คึกคักริ มแม่น้ าถัวเจียง
ตกแต่งแบบแนวแนวสุ ดฤทธิ์ สุดเดช ชมและเลือกซื้ อสิ นค้าHANDMADE เสื้ อยืด,รองเท้าเก๋ ๆ เขียนสี ลงลาย
สดใส แบบนัง่ วาดกันให้เห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานที่บนั เทิงจะปิ ดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่ ม
ทยอยปิ ดประมาณ 5 ทุ่ม ในย่านเมืองโบราณฟ่ งหวง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ FENGHUANG GUOBIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่าในเมืองฟ่ งหวง

วันทีส่ าม

เมืองฟ่ งหวง – เมืองจางเจียเจีย้ – สะพานกระจกจางเจียเจีย้

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านออกจาก เมืองฟ่ งหวง เพื่อเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม) ระหว่าง
เดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองฝั่งทางซูเปอร์ไฮเวย์ หรื อหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเก็บ
แรงไว้เที่ยวในจุดต่อไป......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาคณะท้าทายความหวาดเสี ยวบน สะพานกระจกจางเจียเจีย้ ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่าน
ด้วยการเดินผ่าน สะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สู งจากพื้น 980 ฟุต The Grand Canyon of
Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สะพานที่น่าหวาดเสี ยวแห่ งนี้ออกแบบ โดย Haim
Dotanวิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่ อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน หลังลงจากสะพานด้วยความตื่นเต้นหวาดเสี ยว...

เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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พักที่ WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่าในเมือง
จางเจียเจี้ย

วันทีส่ ี่

ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้ หล้า – สวนจอมพลเฮ่ อหลง – โชว์ เหม่ ยลีเ่ ซียงซี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า
ณ
ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย จากนั้นนัง่ รถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้ว
ไป่ หลง เพื่อโดยสารลิฟท์แก้วชมวิวสุ ดไฮเทคจากสถานีที่อยูต่ ีนเขาขึ้นสู่ สถานีที่อยูบ่ นยอดเขาจักรพรรดิ หรื อ
เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) ลิฟท์แก้วไป่ หลง เป็ นลิฟท์แก้วชมวิวสองชั้นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่สร้างขึ้นเลียบ
หน้าผาสู งชัน มีความสู ง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ยอดเขาฮาลีลูยา มีความ
สู งถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อนั สวยงามที่สุดแสนประทับใจของอุทยานจางเจียเจีย้ ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้
และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสู งชัน เหวลึก และป่ าหินยักษ์ในรู ปลักษณะต่างๆ
ยืนตระหง่านค้ าฟ้า ชม เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว สะพานหนึ่งในใต้ หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจีย้
ปติมากรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ หมู่ขุนเขาหิ นประหลาดนับพันได้กลายเป็ นฉากถ่ายทาหนัง “อวตาร”
ภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ ชื่ อดัง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคา
บรรยายได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่ อหลง ซึ่ งเป็ นจุดหนึ่งที่ผมู ้ าเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรู ปบริ เวณนี้ นอกจากจะมีรูป
ปั้ นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่ งเป็ นหนึ่งในสิ บจอมพลรุ่ นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู ้
รุ กราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็ นอนุสรณ์ภายในสวนแห่ง
นี้
ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก
สาหรับท่านที่เลือกโปรแกรมแบบไม่เข้าร้าน ท่านสามารถใช้เวลาในการเดินชมอย่างเต็มอิ่ม ไม่เร่ งรี บ ไม่ตอ้ ง
แย่งกันถ่ายรู ป และคุม้ ค่าต่อการเดินทาง... จากนั้นนาท่านลงจากเขาโดย กระเช้ าเทียนจื่อซาน พร้อมกับชม
ทิวทัศน์อนั สวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม… ***หมายเหตุ...กรณีที่ กระเช้ าเทียนจื่อซาน ทาการซ่ อมแซม
ปิ ดปรับปรุ งหรื อไม่ เปิ ดทาการ ทางบริษัทอาจต้ องนาท่านเดินทางลงจากเขาโดย ลิฟท์ แก้วไป่ หลง***
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชมโชว์อลังการ เหม่ ยลีเ่ ซียงซี หรื อโชว์เสน่ห์แห่งหู หนานตะวันตก การแสดงที่สวยงามและยิง่ ใหญ่
ที่เป็ นห้าสุ ดยอดด้านการแสดงในอุทยานจางเจียเจี้ย (สุ ดยอดด้านการแสดง สุ ดยอดด้านฉากประกอบการแสดง
สุ ดยอดด้านการจัดแสง สุ ดยอดด้านดนตรี ประกอบการแสดง สุ ดยอดด้านทีมนักแสดง) เมื่อเสร็ จจากการชมการ
แสดง นาคณะกลับที่พกั
พักที่ WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่าในเมือง
จางเจียเจี้ย

เทีย่ ง

ค่า
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วันทีห่ ้ า

เมืองจางเจียเจีย้ – เทียนเหมินซาน (กระเช้ าขึน้ ลง) – ทางเดินกระจกเลียบหน้ าผา – กรุงเทพฯ(ท่ า
อากาศยานสุ วรรณภูม)ิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าให้ท่านพักผ่อนหรื อเดินเล่นชมบรรยากาศบริ เวณโดยรอบของโรงแรมตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 40 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5
กิโลเมตร) อยูส่ ู งเหนือระดับน้ าทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นงั่ กระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของภูเขาที่มีความอลังการแห่ งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซ่ ึ งเป็ นโพรงหิ นขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็น
ความคดเคี้ยวของ เส้ นทาง 99 โค้ ง และภูเขาสู งใหญ่มากมายที่ต้ งั ตระหง่านเสี ยดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมิน
ซาน นาคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสู งบนยอดเขา อีกทั้งได้สัมผัส
การเดินบนพื้นกระจกใสของ ทางเดินกระจกเลียบหน้ าผา เพื่อวัดความใจกล้าของท่าน สาหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่
ต้องการเผชิ ญกับความหวาดเสี ยว สามารถนัง่ รอบริ เวณทางออกอีกด้านของทางเดินกระจกเลียบหน้ าผา........
จากนั้นนาท่านสู่ ประตูสวรรค์ โพรงหิ นทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ซึ่ งในปี 1990 มีนกั บินชาวรัสเซียขับเครื่ องบิน 3 ลา
บินลอดผ่านช่องโพรงหิ นประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์ น้ ีถูกบันทึกและเผยแพร่ ไปทัว่ โลก
ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็ นที่รู้จกั ของนักผจญภัยทัว่ โลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง พาท่านขึ้นบันได
เลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสู งถึง 7 ขั้น เป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกใหม่ล่าสุ ดของ เขาเทียนเห
มิน ซึ่ งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทัว่ โลก ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่าน
สามารถทดสอบกาลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถที่อยูด่ า้ นล่างของประตู
สวรรค์......จากนั้นนาท่านนัง่ รถบัสของอุทยานที่ขบั โดยคนขับผูช้ านาญเส้นทางเป็ นพิเศษนาคณะลงเขาผ่าน
เส้นทาง 99 โค้ง ที่หวาดเสี ยวและเร้าใจเป็ นอย่างมาก
**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวทีม่ ีจานวนนักท่ องเทีย่ วต่ อแถวขึน้ กระเช้ าเป็ นจานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทาการ
สลับโปรแกรมให้ คณะนั่งรถอุทยานขึน้ ไปยังบริเวณถา้ ประตูสวรรค์ จากนั้นนาคณะขึน้ ยอดเขาผ่ านบันไดเลื่อน
ทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนาคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้ าลอยฟ้ า ซึ่งเป็ นการสลับ

10.00 น.
เทีย่ ง
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การใช้ ยานพาหนะในการขึน้ /ลงเขา เพื่อหลีกเลีย่ งการรอคิวทีน่ านเกินไปในช่ วงเทศกาล*******************
** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้ งจะปิ ดให้ บริการในช่ วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ทาง
ด้ วยเหตุผลด้ านความปลอดภัย เนื่องจากเป็ นช่ วงทีม่ ีหิมะปกคลุมในจุด และเส้ นทางซึ่ งทาให้ ไม่ สามารถใช้ สัญจร
ได้ ในส่ วนทีเ่ ป็ นกระเช้ าขึน้ /ลงเขายังคงเปิ ดให้ บริการตามปกติในฤดูหนาว********

ค่า
22.10 น.
00.30 น.

***หมายเหตุ...กรณีที่ทาการท่ องเทีย่ วครบตามสถานทีต่ ่ างๆทีร่ ะบุในโปรแกรมทัวร์ แล้ ว หากมีเวลาเหลือทาง
บริษัทจะนาท่านไปยัง ถนนคนเดินหรื อห้ างสรรพสิ นค้ า เพื่อให้ ท่านได้ เลือกซื้อสิ นค้ าของฝากหรื อเลือกซื้อ
สิ นค้ าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย***
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาคณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจี้ย ทาการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ605
เดินทางกลับถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ...การจาหน่ายสิ นค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ทอ้ งถิ่นหรื อหัวหน้าทัวร์เป็ นกิจกรรมส่ วนตัวที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสิ นค้าเป็ นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน หาก
เกิดกรณี สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรื อจานวนสิ นค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรื อไม่ได้รับความสะดวก กรุ ณาติดต่อ
ไกด์ผขู ้ ายโดยตรง หรื อผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจาหน่ายขนมบนรถของ
ไกด์และหัวหน้าทัวร์ท้ งั สิ้ น ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าในทุกกรณี
เงื่อนไขและราคา สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย

***หากมีการจองตัว๋ ภายใน กรุณาแจ้ งให้ ทราบก่อนจองทุกครั้ง
(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***
เงื่อนไข และการจองทัวร์
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
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3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณี ที่มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางด้วยโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณี ที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2
เตียงและมีเตียงเสริ มให้ท่าน 1 เตียง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่รายการทัวร์ ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็ นแบบหมู่คณะ หรื อ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครั้ง
อื่นๆได้ กรณี ยกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทาง
บริ ษทั ไม่มีการลดราคาทัวร์ ในส่ วนของลูกค้าที่มีวซี ่าจีนแล้ว ทุกกรณี ** กรณี ลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางนา้ หนักตามทีส่ ายการบินกาหนด ท่านละ 1 ใบนา้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเฉพาะส่ วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกาหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการทัวร์ ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ
ฯลฯ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน
ตัวอย่าง
ทริ ปเดินทาง 4 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่ าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้ าทัวร์ 150 หยวนต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน
ทริ ปเดินทาง 6 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
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เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์
1. แจ้งจานวนผูเ้ ดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจางวดแรก ท่ านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยูก่ บั โปรแกรมทัวร์ ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการชาระค่ามัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจาให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้
สิ ทธิ์ แทนได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. ชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ก่ อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชาระค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืน
ค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์ แทนได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายบางส่ วนเพิม่
เช่น ค่าวีซ่าสาหรับผูท้ ี่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ตอ้ งจ่ายให้กบั สายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรื อเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ ได้ การเลื่อนหรื อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรื อเงิน
มัดจาทัวร์ให้ท่านได้

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย หรื อความ
ล่าช้า
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าบริ การที่ท่านได้
ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการทัวร์ น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นงั่ จากสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน บริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิ ทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
9. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องซื้ อตัว๋ โดยสารรถทัวร์ หรื อเครื่ องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ พร้อมขอ
คายืนยันว่ากรุ๊ ปสามารถออกเดินทางได้หรื อไม่ มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ งที่มีอายุของหนังสื อเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุ ด
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2. ในกรณี ที่ใช้สาเนาหนังสื อเดินทางแทนตัวจริ งโดยการส่ งแฟ็ กซ์ ส่ งอีเมล์ หรื อส่ งทางไลน์ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถการันตีได้วา่
ข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรื อไม่ และทางบริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ ในกรณี ที่
ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสื อเดินทางจริ งของท่าน
3. การยืน่ วีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกาหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้า
และออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กาหนด ท่านจะต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สาหรับหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น ( สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ้ งขอยืน่ วีซ่าที่สถานฑูต
จีนหรื อหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
6. กรณี หนังสื อเดินทางคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนแทนผูเ้ ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสื อเดินทางต่างด้าว
(เล่มเหลือง) ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หนังสื อเดินทางทีไ่ ม่ สามารถใช้ เดินทางได้
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสื อเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ตอ้ งใช้เดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทาเล่มใหม่ทนั ที
- หนังสื อเดินทางที่ชารุ ด หมายถึงหนังสื อเดินทางที่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งขาดหายหรื อชารุ ด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของ
ผูเ้ ดินทางมีรอยฉี กขาด หรื อขูดขีด หรื อมีการแต้มสี หรื อหมึกจนทาให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่ม
หนังสื อเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรื อบางส่ วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิ ดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็ น
หนังสื อเดินทางชารุ ดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

ตัวอย่ างการนับอายุหนังสื อเดินทาง
นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง) เช่น
ลูกค้าเดินทางวันที่ 01-05 มกราคม 2561
หนังสื อเดินทางจะต้ องไม่ หมดอายุก่อน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่ องเอกสารการเดินทาง ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาหนดได้
กรุ ณาส่ งหนังสื อเดินทางเล่มจริ งของผูเ้ ดินทางมาให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบและจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มเข้า-ออกประเทศให้เรี ยบร้อย โดย
เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสื อเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางติดตัวไปสนามบินใน
วันเดินทาง กรุ ณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชารุ ด บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใด ๆ หากหนังสื อเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทาให้ท่านเดินทางไม่ได้

