เที่ยวจีนแบบส่วนตัว 6 ท่าน ก็เดินทางได้
พักโรงแรม 5ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

บินตรงจางเจียเจี้ย 3วัน2คืน

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
04.00 น.
06.25 น.

10.35 น.

(1) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองจำงเจียเจีย้ – เขำเทียนเหมินซำน – ระเบียงกระจก
เช็คอิน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ (ประตู 9-10 )
เคำน์ เตอร์ W สำยกำรบิน China Southern Airlines (CZ)
ออกเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจีย้ โดยเที่ยวบินที่ CZ606
ถึงสนามบิน เมืองนี ้เคยถูกเรี ยกว่าต้ ำยง และมีประวัติยาวนานตังแต่
้ 221 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนได้
อาศัยอยูท่ งสองฝากของ
ั้
แม่น ้าหลีฉยุ (แม่น ้าหลักในจางเจียเจีย) ซึง่ ตอนนี ้อยูใ่ นเขตของเมืองจางเจีย
เจีย มานานตังแต่
้ สมัยยุคหิน การตังรกรากของมนุ
้
ษย์ในบริ เวณนี ้นันย้
้ อนไปกว่าหนึง่ แสนปี ชื่อของ
เมืองจางเจียเจียถูกนามาใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากอุทยานแห่งชาติในอู่หลิงยฺเหวียน ถูกยกให้ เป็ น
มรดกโลกโดยยูเนสโกในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้ มีความโดดเด่นมากขึ ้น ชื่อจางเจียเจี ้ยมาจากหมูบ่ ้ านเล็กๆ
ในเขตเดียวกันซึง่ ต้ อนนี ้ได้ กลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับความนิยม
หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมืองและด่านศุลกากร นาท่านสูภ่ ตั ตาคาร

เที่ยง

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านขึน้ กระเช้ ำกอนโดล่ ำสู่ เขำเทียน
เหมินซำน ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ซึง่
ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของอุทยานจางเจียเจี ้ย
ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซาน
เดิมเป็ นชื่อถ ้า ตังชื
้ ่อมาตังแต่
้ สมัยสามก๊ ก
ภายหลังใช้ เรี ยกเป็ นชื่อภูเขาด้ วย ในปี ค.ศ.1999 เทียนเห
มินซานมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็ น
สถานที่ทอ่ งเที่ยว แต่เป็ นที่วดั ฝี มือของนักบินชันเยี
้ ่ยมใน
การบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี ้ ยอดสูงสุด
1,518 เมตรจากระดับน ้าทะเล มีพื ้นที่ 190 ตาราง
กิโลเมตร บนยอดเขายังเป็ นพื ้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่าง
ที่สดุ ต้ นไม้ ใหญ่แต่ละต้ นมีอายุนบั ร้ อยปี ในระหว่างปี
ค.ศ.2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ ใช้ เงินลงทุนประมาณ 550 ล้ านหยวน พัฒนาพื ้นที่
บางส่วนให้ เป็ น สถานที่ทอ่ งเที่ยว ชมความงาม
ของภูผานับร้ อยนับพันยอด และ ผ่าน ชมประตู
สวรรค์ ท้ าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออก
กาลังขึ ้นบันได 999 ชันขึ
้ ้นสูช่ ่องเขาประตูสวรรค์
จากนัน้ ชมระเบียงกระจก ซึง่ มีระยะทางอัน
หวาดผวาอยูท่ ี่ 60 เมตร ล้ อมรอบผาสูงชัน ความ
กว้ างของ ระเบียงกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ ้ว ถือเป็ นการท้ าทายนักท่องเที่ยวที่
อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่ า่ ผู้มาเยือน ระเบียงกระจก ต้ องสวม
ผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อ การทาความสะอาด ระเบียง
กระจก แห่งนี ้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทาให้ เราก้ าวขาไม่ออก!!
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร
 พัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สอง (2) แกรนด์ แคนยอนจำงเจียเจีย้ – พิพิธภัณฑ์ ภำพวำดทรำย– ถำ้ หวงหลงต้ ง – ทะเลสำบเป่ ำเฟิ งหู
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านชม แกรนด์ แคนยอนจำงเจียเจีย้ ท้ าความเสียวด้ วย
การเดินข้ าม สะพำนแก้ ว ซึงมี โครงสร้ างของสะพานทอดยาว
430 เมตร ขึงระหวางยอดเขาไปยังอีกยอดเขาหนึง่ สูงจากพื ้น
300 เมตรนอกจาก เห็นวิวด้ านล่างแล้ ว ตัวสะพานยังแกว่งไกว
ไปตามแรงลมอีกด้ วย ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้ าง
ทาง และชมความงามของโตรกผา ผ่านชมน ้าตก สะพานแก้ วเป็ นต้ น

เที่ยง

ค่ำ

จากนัน้ น าท่านสู่เมื อ งจางเจี ย เจี ย้ ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
ภำพวำดทรำย "จวินเซิงฮว่าเยียน" เมืองจางเจียเจี ้ย
ภายในพิพิธภัณฑ์เป็ นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงาน
ที่ มี คุณ ค่ าทางศิ ล ปะของศิ ล ปิ นแห่งชาติ น าม "หลี่
จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ ้นเป็ นภาพเขียนด้ วย
มือที่ใช้ หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป็ นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี ้
นอกจากจะทรงคุณ ค่าทางศิลปะมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะ ยังเป็ นภาพเขี ยนที่ สวยงาม คมชัดและมี มิ ติ
สมจริ งอีกด้ วย หากท่านใดชื่นชอบภาพหินทรายก็สามารถติดต่อเพื่อขอซื ้อกลับเมืองไทยได้ ครับแต่ราคา
ของภาพวาดทรายนันบอกได้
้
คาเดียวว่าของดีไม่มีถกู
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ในอุทยำน
นาท่านสู่ ถำ้ หวงหลงต้ ง หรือ ถำ้ วังมังกรเหลือง ถ ้าแห่งนี ้มี
ความสูง 160 เมตร มีความ
ลึก 1.5 กิโลเมตร ถ ้าแบ่ง
ออกเป็ น 4 ชัน้
ภายในถ ้ามีอ่างเก็บน ้า 1 แห่ง
ลาธารใต้
ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้ องโถง 13 ห้ อง และระเบียงเดิน
เที่ยว 90 กว่าแห่ง นาท่าน ล่องเรื อไปตามธารน ้าใต้ ดิน ชมถ ้าวัง
มังกร ชมวังแก้ วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชม
ประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้ อนที่มี
รูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หิน
หอกเงิน หินเครื่ องดนตรี จีน ชมน ้าตกเทวดาสวรรค์จากนัน้
จากนันน
้ าท่านล่ องเรือชมทะเลสำบเป่ ำเฟิ งหู ซึง่ เป็ น
ทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ ยาก เนื ้อที่ผิวน ้ารวม 30 เฮก
ดาร์ น ้าลึกถึง 72เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตรล้ อม
ด้ วยยอดเขาชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม นาท่านได้ เยี่ยม
ชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อ
ว่า มีหยกไว้ เป็ นสิง่ ที่ให้ ความคุ้มครอง
รับประทำนอำหำรค่ำที่ ภัตตำคำร
 พัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม (3) อุทยำนจำงเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟต์ แก้ วไป่ หลง/ลงกระเช้ ำ) – สวนจอมพลเฮ่ อหลง
– ระเบียงภำพเขียน 10 ลี ้ – กรุงเทพฯ
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนจำงเจียเจีย้ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมื อ งอู่ห ลิงหยวน)
โดย ลิ ฟ ท์ แก้ วไป่ หลง แห่ งแรกของเอเชี ยสู ง 326 เมตร
จางเจียเจี ้ยได้ ถกู ประกาศให้ เป็ นเขตอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติใน
ปี ค.ศ.1982 ด้ วยความสวยงามของยอดเขาที่ตงตระหง่
ั้
านกว่า
3,000 ยอด รวมทังมี
้ ลาธาร ถา้ น ้าตกมากมาย ทาให้ สถานที่

แห่งนีไ้ ด้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกปี 1992 ชม เที ย น
เสี ้ย ตี อ้ ี เ้ ฉี ย ว (สะพานใต้ ฟ้ าอั น ดั บ 1) ซึ่ ง มี ทั ศ นี ย ภาพที่
สวยงามรายล้ อมด้ วยหมู่ขนุ เขา
น าท่ า นชม หยวน เจี ย เจี ย้ ภายในบริ เวณสถานแหล่ ง
ท่องเที่ ยวที่มีชื่ อเสียงของอู่หลิงหยวนโดยจะมี กาแพงหินที่ มี

เที่ยง

ค่ำ
21.50 น
00.15+1 น.

ลัก ษณ ะสู ง ต่ า ไม่ เ ท่ า กั น มากกว่ า สิ บ ก าแพงออก
แนวขนานกัน เรี ย งรายอยู่งดงามอลังการและแลดูมี
พลังแฝงอยู่ในความสวยงามนี ้ ระยะเวลาของการก่อ
ตัว ขึน้ ของสิ่ง มหัศ จรรย์ ฟ ง เฉี ย ง เขตหาง เจี ย เจี ย้
นี ้ ใช้ เวลาประ มาณ 380 ร้ อยล้ านปี และช่วง นี ้ถือว่า
อยูใ่ นช่วงยุคแรกเริ่ มของการก่อตัว ประกอบไปด้ วยชัน้
หิ น แนวกว้ างและภู เ ขาทรงเหลี่ ย ม ท าให้ แลดู เ ป็ นทรง
ย า ว ลั ก ษ ณ ะ จ ะ ยื่ น ข ย า ย ไป ท า งจุ ด เชื่ อ ม ต่ อ ข อ ง
โครงสร้ าง หากมองไปทางด้ า นข้ างจะแลเห็ น เป็ นลักษณะ
คล้ ายภูเขา และหากมองไปอี กด้ านหนึ่ง จะมี ลกั ษณะคล้ าย
กาแพง โดยส่วนใหญ่ ด้านบนสุดจะแบนและเรี ยบ และมีต้น
สนพันธุ์อู่หลิงปกคลุมอยูด่ ้ านบนด้ วย นาท่านเที่ยวชมทิวทัศน์
ที่ สวนจอมพลเฮ่ อหลง ซึ่งได้ รับการจัดตังเพื
้ ่อเป็ นเกียรติแก่
นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิ ว นิส ต์ ซึ่งมี ถิ่น กาเนิด อยู่ในบริ เวณนี ้ จากจุ ดชมวิ วนี ้ท่านสามารถ
มองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้ วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ ชม เขาพูก่ ัน
จักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ จากนันน
้ าท่านชม ภูเขาอวตาร ชมวิวของภูเขาซึ่งภาพยตร์ ชื่อดัง
เรื่ ออวตาร ได้ นามาเป็ นฉากในการถ่ายทาท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามและนาท่าน แล้ ว
นาท่าน นั่งกระเช้ ำไฟฟ้ำ ลงเขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอัน
สูงชันและป่ าหินรูปลักษณะต่าง ๆ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ระเบียงภำพเขียน 10 ลี ้ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของ ซัว่ เซียวี่ ซึง่ เป็ นเขตช่อง แคบที่มี
ทัศ นี ย ภาพที่ งดงามแห่งหนึ่ง มี ย อดเขาแปลกพิ สดาร
และหินยักษ์ ที่มีรูปร่ างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก
อีกทังยั
้ งมีลาธารไหลตัดผ่านระเบียงภาพเขียน 10 ลี ้อีก
ด้ วย เสมือนเราได้ ลอ่ งหนอยูก่ ลางภาพวาดธรรมชาติที่งดงาม ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองจำงเจียเจีย้
 บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ605
ถึง ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร

รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำตั๋วเครื่องบินและวีซ่ำ

เดินทำงจำนวน 6 ท่ ำน (ใช้ รถ12-14 ที่น่ ัง)
เดินทำงจำนวน 8 ท่ ำน (ใช้ รถ12-14 ที่น่ ัง)
เดินทำงจำนวน 10 ท่ ำน ขึน้ ไป
(ใช้ รถ18-22 ที่น่ ัง)

ผู้ใหญ่ /ท่ ำน
(พัก 2 ท่ ำน / ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

14,500 บำท
13,000 บำท

3,500 บำท
3,500 บำท

12,000 บำท

3,500 บำท

OPTION

รำคำ /ท่ ำน

ค่ ำตั๋วเครื่ องบิน
ค่ ำวีซ่ำจีน

..
1,650 บำท/ท่ ำน

อัตรานี ้รวม
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี ้ไม่รวม  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว (หนังสือเดินทางไทย)
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
 ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้ า
เอกสำรวีซ่ำ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,100
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่าง
น้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
อัดภาพด้ วยกระดาษปกติ

บาท

หมำยเหตุ
1.รายการ เที่ยวบิน อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษั ทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิด จาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อ ท่านตกลงช าระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษั ทฯ ทางบริ ษั ทฯ จะถื อ ว่าท่านได้ ยอมรับ ในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก

