วันแรก
กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจีย้
04.30 น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ชัน้ 3 ประตูทางเข้ าที่2 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์
เอเชีย(FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
07.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540
***ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ ไปและกลับ และสายการบินแอร์ เอเซียไม่ อนุ ญาตให้ เลือกที่น่ ั ง
จะเป็ นระบบสุ่มที่น่ ัง ไม่ สามารถรีเควสที่น่ ังก่ อนได้ ***
12.10 น. ถึงสนามบินฉางซา เมืองฉางซา ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของแม่น ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว
ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื ้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต และ
4 อาเภอ อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ น
ศูนย์กลางด้ านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ อุทยานมรดกโลกตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี ้ยมีเนื ้อ
ที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้ วยขุนเขาน้ อยใหญ่และต้ นไม้ นานาพันธุ์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง สะพานกระจก – ร้ านหยก – ภาพเขียนทราย – ร้ านผ้ าไหม – ถนนคนเดิน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก(สะพานแก้ ว) ที่สงู ที่สดุ และยาวที่สดุ ในโลก ตังอยู
้ ่กลางสองยอดเขาของ
หุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี ้ย จากสะพานถึงใต้ หุบเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ถึงแม้ กระจกมี
ความหนาถึง 24 ม.ม.และรับน ้าหนักคนได้ พร้ อมกันถึง 800 คนก็ทาเอาบางคนเดินขาสัน่ ไป บางคนก็ต้องใช้ วธิ ี
คลาน นักท่องเที่ยวที่ได้ เดินบนสะพานนี ้มาแล้ วเล่าว่า เมื่อลมกระโชกมาสะพานจะโคลงเคลงไปมาเพิม่ ความเสียวสะใจ
ขึ ้นอีก
จากนันน
้ าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้ วจะช่วยป้องกัน
อันตรายได้ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อกาไลหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรื อ จวินเซิงฮวาเยี ้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผู้ที่ริเริ่ม
ศิลปะแบบใหม่ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้ วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่ง
เป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ ้นมา ล้ วนได้ รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อน จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่
โลก แวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนาเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร และโรงงานคน ชม
การดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง นาท่านช้

อปปิ ง้ ที่ ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่มีสนิ ค้ ามากมายให้ ท่านเลือกซื ้อทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมจีนและสินค้ าราคาถูก
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม ภูเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจก – ฉางซา – ร้ านยาจีน – ร้ านยางพารา
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตังอยู
้ ่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรี ยกว่า ภูเขาหวินเมิ ้งซานหรื อซงเหลียวซาน
เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจี ้ย จากนันน
้ าท่าน นั่งกระเช้ าขึน้ สูเ่ ขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้
เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้ าที่ทนั สมัยที่สดุ จากนันน
้ าท่านเดินชมความมหัศจรรย์ของหน้ าผาลอยฟ้า
หรื อ ระเบียงกระจก ให้ ท่านพิสจู น์ความสวยงามของหน้ าผาที่งดงามที่สดุ แห่งหนึ่ง พร้ อมกับความเสียวของทางเดิน
กระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้ างอยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้ เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยู่
ภายใต้ ทางเดินกระจกทังหมด
้
(ทางเดินกระจกขึน้ อยู่กับสภาพอากาศถ้ าอากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดินนีจ้ ะ
ปิ ด) สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้ นไม้ ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ ป่าตามฤดูกาล ท่าน
จะได้ ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้ อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา จากนันน
้ าท่าน นั่งรถลง เพื่อชมความงาม
2 ข้ างทาง
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็ นนั่งรถอุทยาน + ขึน้ บันไดเลื่อน + ลงกระเช้ า เพื่อความสะดวกแก่
ลูกค้ าที่จะไม่ ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิ ด การเที่ยวต้ องเป็ นขึน้ + ลงกระเช้ า ทัง้ นีท้ าง
บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่ างใดอย่ างหนึ่งทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยดึ ตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า**
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ระหว่างทางให้ ท่านได้ พกั ผ่อนชมวิวธรรมชาติอนั สวยงาม
จากนันน
้ าท่านสู่ ร้ านยาจีน ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั การส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีนที่
มีมานานนับพันปี พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ นาท่านชมผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าจาก ร้ านยางพารา ให้
ท่านได้ ได้ เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพาราไม่วา่ จะเป็ นหมอน, หมอนรองคอ, ที่นอน เป็ นต้ น
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ MEIYASI HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ส่ ี
ฉางซา – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
12.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอชีย เที่ยวบินที่ FD541
15.20 น. ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ไม่ รวมทิปไกด์ +คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่ านละ170หยวน(1,100บาท)(เด็กเก็บทิปเท่ าผู้ใหญ่ )

(ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ จะพอใจในการบริการ)
*** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง ***
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นี เ้ นื่ องจากสภาพ ลม ฟ้า
อากาศ และสถานการณ์ ในการเดินทางขณะนัน้ แต่ จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ โดยไม่ ทาให้ มาตรฐานของการบริการลดน้ อยลง
** พาสปอร์ ตควรมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **

วันเดินทาง
27-30 มิ.ย. 60
27-30 ส.ค. 60
13-19 ก.ย. 60
20-23 ก.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
07-10 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
21-24 พ.ย. 60
27-30 พ.ย. 60
12-15 ธ.ค. 60
19-22 ธ.ค. 60

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
พักห้ องละ 2 ท่ าน
14,999.15,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.15,999.15,999.เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-18 ปี เก็บค่ าทัวร์ เพิ่ม 4,000 บาท

พักเดี่ยว
4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.5,000.5,000.5,000.5,000.-

ราคาอื่นๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ากว่ า 2 ปี ) ราคา 5,000 บาท
2. เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เก็บค่ าทัวร์ เพิ่ม 4,000 บาท
3. จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน ราคา 7,900 บาท
สาคัญมาก!!!กรุณาอ่ านและทาความเข้ าใจ
ลู ก ค้ า ที่ มี วี ซ่ า จี น และสามารถใช้ เ ดิน ทาง เข้ า -ออก ได้ ต ามวั น เดิน ทางที่ ร ะบุ กรุ ณ าแจ้ ง เจ้ า หน้ าที่ ใ ห้ รั บ
ทราบก่ อนการทาการจองทัวร์ แต่ ทัง้ นีบ้ ริษัทไม่ มีการลดราคาทัวร์ ในส่ วนของลูกค้ าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
หมายเหตุ :
ตามนโยบายร่ วมกับการท่ อ งเที่ยวแห่ งเมื องจีน ทุกเมื อ ง กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สิน ค้ า พืน้ เมื อ้ งให้
นักท่ องเที่ยวได้ ร้ ูจักคือ ร้ านยาจีน, ร้ านหยก, ร้ านยางพารา, ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพราะมีผลกั บราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนั กท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุก

ท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละ ประมาณ 50-90 นาที (หากท่ านออกก่ อนเวลาที่กาหนด จะต้ องเสียค่ าปรั บ
300 หยวน/ร้ าน และหากท่ านไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ านค้ าดังกล่ าว ท่ านจะต้ องเสียค่ า ปรั บ 300 หยวน/ร้ าน) ซือ้
หรือไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ราคาทัวร์ น้ีรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ดไปกลับพร้ อมกรุ๊ป นา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน/หิว้ ขึน้
เครื่องได้
7 กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื ้อตามรายการระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้ อมหัวหน้ าทัวร์ ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเข้ าประเทศจีนเฉพาะผู้ถือพาสฯคนไทยที่เดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป
เท่ านัน้
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ นี้ไม่ รวม
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท่ านละ170หยวน(1,100บาท)/ท่ าน/ทริป, ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่
พอใจในการบริการ, (เด็กเก็บทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว หรื อชาวต่างชาติ
ไม่รวมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไม่ได้ รับการยกเว้ นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีตา่ งชาติ เพิม่ 5,000 บาท และลูกค้ า
เป็ นผู้ดาเนินการขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไม่รับยื่นให้ คะ่ )
ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว
หมายเหตุ
จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่า 25ท่านขึ ้นไป
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทาง
ท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เงื่อนไขการสารองที่น่ัง
กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการ
สารองที่น่ ัง) สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
ชาระค่ าทัวร์ ทัง้ หมดก่ อนเดินทางไม่ น้อยกว่ า 25 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ทงหมด
ั้
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริ ษัทฯ ต้ องมีการการันตี
มัดจาที่นงั่ กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แล้ ว หากท่ านมีเหตุบางประการทาให้ เดินทางไม่ ได้ ไม่ สามารถขอคืนค่ าตั๋วได้ เนื่องจาก
เป็ นนโยบายของสายการบิน
ข้ อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้เดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศจีน
1. ผู้เดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรี ยมบัตรประจาตัวข้ า
ราชการ หรื อใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้ พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้ วยอาจจะ
ต้ องใช้ ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ ามี) และเงินสดติดตัว ทังเงิ
้ นหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้ าเมืองอาจจะขอดู
ในบางกรณี

