ฉานซา เฮพ่ นหทน ปานเปฟฬเปฟฬ้ 6ทัน5ใมน
เทฟ่ฬทแผผเปาะลภก ใรผทยกโบโลท์ อักฌรนแรม 5 ดาท โมิลนรำานรัฐผาล









ลพม้ รสธาหารอพเถษ เมนร อระกระฌดดกาแอน ธาหารซฟฮยำด +โทน์แดน กยนำ มันกร เฝา าบมธ้
ชมมรดกฌลก เมมธนฌผราณเฮพ่ นหทน ธาฬย มากกทิา 400ฝฟ
ขภน้ เขาเทฟฬนเหมพนซาน ชมฝระตรสทรรใ์ สัมฯัสระเผฟฬนกระปก
ชมแกรนด์แในฬธนปานเปฟฬเปฟฬ้ ทำาใทามเสฟฬทฌดฬการขำามสะอานแกำททฟฬ่ าททฟ่สดย ญนปฟน
เทฟฬ่ ทธย ทฬานปานเปฟฬเปฟฬ้ ขภน้ เขาธทตาร เทฟฬนปมธ่ ซาน - ลพฮท์แกำทโฝิ หลน
อพเถษ 2 ฌชท์ ！ฌชท์ปนพ ้ ปธกขาท ฌชท์มนต์เสนิหห์ หร นาน
อักฌรนแรม ระดัผ 5 ดาท  โมิลนรำานรัฐผาล - นัน่ รถ VIP

กาหนดการเดินทาง

8 – 13 กันยายน / 15 – 20 กันยายน 2563
13 – 18 ตุลาคม / 20 – 25 ตุลาคม 2563
7 – 12 พฤศจิกายน / 17 – 22 พฤศจิกายน 2563

1

วันแรก

(1)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฉางซา

13.30 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ (ประตู 2-3 )
เคาน์ เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแก่ทา่ น
16.05 น.
ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ WE616
20.20 น.
ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของ มณฑลหู
หนาน ชื่อย่อ เซียง ตังอยู
้ บ่ นลองจิจูด 108 องศา 47
ลิปดาถึง 114 องศา 45 ลิปดา ตะวันออก และ
ละติจูด 24 องศา 39 ลิปดาถึง 30 องศา 28 ลิปดา
เหนือ ทางตอนใต้ ของทะเลสาบต้ งถิง ทะเลสาบ
ใหญ่ทางตอนกลางของแม่นํ ้าแยงซี มีเมืองหลวงชื่อ
ฉางซา มีเนื ้อที่ 211,800 ตาราง ก.ม.หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากร นําท่านสู่
ภัตตาคาร
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักฉางซา 长沙华晨豪生大酒店 Howard Johnson Huachen Plaza Changsha ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่สอง (2)
ของเมืองโบราณ
เช้ า

เมืองฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่ งหวง – ล่ องเรือตามนลานา้ ถัวเจียง - ชมแสง สี อันสวยงาม

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูโ่ บราณเฟิ่ งหวง (เมืองหงส์ ) (ใช้ เวลา
ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตังอยู
้ ท่ างภาคตะวันตกของมณฑลหู
หนาน สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติกว่า 400 ปี
เนื่องจากเขาหนานหัวที่อยูท่ างใต้ ของเมืองมีรูปร่างเหมือนหงส์
จึงได้ ชื่อว่า "เฟิ่ งหวง" แปลว่า "หงส์"ปั จจุบนั เมืองเฟิ่ งหวงมี
ประชากรประมาณ 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็ นชนเผ่าถู่เจียและ
ชาวม้ ง เวลาเดินอยูใ่ นตัวเมือง มักจะพบหญิงสาวชาวม้ งหรื อ
ชาวถู่เจียในชุดชนชาติที่ประดับด้ วยลายดอกไม้ เพิ่มความ
งดงามให้ เมืองโบราณแห่งนี ้ไม่น้อยเลยทีเดียว เฟิ่ งหวงเป็ น
เมืองขนาดเล็ก
ใช้ เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมงก็เดินได้ ทวั่
แบ่งเป็ นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้ างขึ ้นตามเชิงเขาและมีลาํ นํ ้าถัวเจียงไหลผ่าน มีถนนที่ปดู ้ วย
หินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกําแพงเมืองโบราณตังอยู
้ ร่ ิ มนํ ้า มีหงเฉียวซึง่ เป็ นสะพานเก่าแก่ที่มีหลังคาคลุม
เชื่อมสองฟากฝั่งให้ เป็ นหนึง่ เดียว
2

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่ องเรือตามนลานา้ ถัวเจียง ที่จะทําให้ ทา่ นสนุก ตื่นเต้ น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้ านเรื อนสอง
ฟากฝั่งแม่น้ํา สะพานโบราณ อวดความเป็ น ธรรมชาติให้
ท่านได้ สมั ผัสพร้ อมเก็บภาพประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก ระหว่าง
ทางจะมีชาวบ้ านซึง่ เป็ นชนเผ่าดังเดิ
้ มของที่นี่เรี ยกว่าชนเผ่าถู่
เจียง เอาเรื อออกมาลอยลําคอยร้ องเพลงต้ อนรับนักท่องเที่ยว
และไกด์ก็จะเชิญชวนให้ นกั ท่องเที่ยวร้ องเพลงตอบกลับไป
ซึง่ ไม่วา่ เราจะร้ องเป็ นเพลงไทยหรื อจีนออกมา เค้ าก็จะร้ อง
เพลงตอบกลับ มาอีกเช่นกันผลัดกันร้ องผลัดกันฟั งถึงแม้ จะ
คนละภาษาแ ต่ก็สนุก ผ่านชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้
โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ ามคลองในเวนีส
จุดเด่นอีกแห่งหนึง่ ของเฟิ่ งหวง คือบ้ านที่ยกพื ้นสูงเรี ยงราย
กันบนริ มนํ ้าที่ใสสะอาจจนเห็นก้ นบึง เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็ นที่นิยมชื่นชอบทังชาวจี
้
นและ
ชาวต่างประเทศ
รับประทานอาหารค่าที่ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผกั ผ่อนตามอัธยาศัยหรื อจะเดินเล่นเพื่อ
ชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่ งหวงพอตก
กลางคืนนักท่องเที่ยวไม่วา่ จะชาวต่างชาติ หรือชาวจีนเองก็
ตาม ที่หลบตัวพักผ่อนอยูต่ ามโรงแรมในช่วงเวลากลางวัน จะ
ออกมาสังสรรค์ปาตี ้ตาม ผับ บาร์ ริ มแม่นํ ้าเมืองเฟิ่ งหวงกัน
อย่างครึกครื น้ สร้ างสีสนั ให้ แก่เมืองเฟิ่ งหวงยามคํ่าคืน
พักเฟิ่ งหวง Sunshine OR Grand Gloria Jishou Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

(3)

จางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมินซาน+ประตูสวรรค์ -หน้ าผาลอยฟ้ ากระจก – โชว์ จิง้ จอกขาว
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองจางเจียเจีย้ (ใช้ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
อุทยานจางเจียเจี ้ย อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ซึง่
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชน
จีนเมื่อปี ค.ศ. 1982 และได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ. 1992 ที่มีเนื ้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนูพเิ ศษ พระกระโดดกาแพง
3

ค่า

นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน
ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของอุทยานจางเจีย
เจี ้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเห
มินซานเดิมเป็ นชื่อถํ ้า ตังชื
้ ่อมาตังแต่
้
สมัยสามก๊ ก ภายหลังใช้ เรี ยกเป็ นชื่อ
ภูเขาด้ วย ในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมิน
ซานมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว แต่เป็ นที่วดั ฝี มือของนักบินชัน้
เยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี ้ ยอดสูงสุด 1,518 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล มีพื ้นที่
190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็ นพื ้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สดุ ต้ นไม้ ใหญ่แต่ละต้ นมีอายุนบั
ร้ อยปี ในระหว่างปี ค.ศ.2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ ใช้ เงินลงทุนประมาณ 550 ล้ าน
หยวน พัฒนาพื ้นที่บางส่วนให้ เป็ น สถานที่ทอ่ งเที่ยว นําท่านขึน้ กระเช้ ากอนโดล่ า ที่มีความยาว 7.5
กิโลเมตร ชมความงามของภูผานับร้ อยนับพัน
ยอด และนําท่านขึ ้นสูป่ ระตูสวรรค์ ท้ าทายความ
สมบูรณ์ของร่างกาย ออกกําลังขึ ้นบันได 999 ชัน้
ขึ ้นสูช่ ่องเขาประตูสวรรค์ จากนัน้ ชมหน้ าผา
ลอยฟ้ ากระจก ซึง่ เป็ นระเบียงกระจก มีระยะทาง
อันหวาดผวาอยูท่ ี่ 60 เมตร ล้ อมรอบผาสูงชัน
ความกว้ างของ ระเบียงกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ ้ว ถือเป็ นการท้ าทาย
นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่ า่ ผู้มาเยือน ระเบียง
กระจก ต้ องสวมผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความ
สะอาด ระเบียงกระจก แห่งนี ้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทําให้ เราก้ าวขาไม่ออก!!
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ อาหารซีฟ้ ด
ุ +ไวน์ แดง
หลังอาหารนําท่านชมโชว์ จิง้ จอกขาว เป็ นเรื่ องราว
ความรักต่างสายพันธุ์ระหว่างคนคือพระเอกหนุม่ ชาย
คนตัดฟื นผู้กตัญํูขยันขันแข็งและมีจิตใจดีงามกับ
นางจิ ้งจอกขาวที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงร่างเป็ น
สาวงามผู้เลอโฉมจิ ้งจอกขาวนางนี ้แม้ เธอถูกราชา
จิ ้งจอกเลือกให้ เป็ นราชินีจิ ้งจอกแต่เธอกับมาหลงรัก
พระเอกคนตัดฟื นอันมามาสูเ่ รื่ องราวอันน่าตื่นเต้ นวุน่ วายและดราม่าก่อนที่จะจบแบบแฮปปี เ้ อนด์ดิ ้ง
 พัก 張家界皇冠假日酒店 Crowne Plaza Zhangjiajie ระดับ 5 ดาวโรงแรมใหม่ที่สดุ ของจาง
เจียเจี ้ย หรื อเทียบเท่า

4

วันที่ส่ ี

(4) ล่ องเรือชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู – แกรนด์ แคนยอนจางเจียเจีย้ - โชว์ มนต์ เสน่ ห์หูหนาน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านล่ องเรือชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู ( 宝 峰 湖 ) เป็ น
ทะเลสาบบนช่องเขาสูง โดยที่ทะเลสาบจะถูกรายล้ อมด้ วยยอดเขา
และนํ ้าก็ใสมาก การเที่ยวชมอาศัยการล่องเรื อ โดยระหว่างทางก็จะ
พบแพและมีคนใส่ชุดพื ้นเมืองอยู่ นอกจากนี ้ยังมีหินที่รูปร่างเหมือน
หน้ าผู้หญิง ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ธรรมชาติโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่าง
ใด

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม แกรนด์ แคนยอนจางเจียเจีย้ ท้ าความ
เสียวด้ วยการเดินข้ าม สะพานแก้ ว ซึงมีโครงสร้ าง
ของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขึงระหว่างยอดเขาไป
ยังอีกยอดเขาหนึง่ สูงจากพื ้น300 เมตร นอกจากเห็น
วิวด้ านล่างแล้ ว ตัวสะพานยังแกวงไกวไปตามแรงลม
อีกด้ วย ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้ างทาง
และชมความงามของโตรกผา ผ่านชมนํ ้าตก สะพานแก้ วเป็ นต้ น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...บุฟเฟ่ ต์ ในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านชมโชว์ มนต์ เสน่ ห์หหู นาน การแสดงที่ถือว่า
ครบครันด้ วยอารมณ์ตา่ งๆ ชวนให้ เคลิบเคลิ ้มไปกับการแสดง
ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริ บตาอลังการกว่า
โชว์ใดใดที่ทา่ นเคยสัมผัสมา จากนันนํ
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั

คํ่า

 พัก 張家界皇冠假日酒店 Crowne Plaza Zhangjiajie ระดับ 5 ดาวโรงแรมใหม่ที่สดุ ของจาง
เจียเจี ้ย หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า

(5) พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดทราย – ระเบียงภาพเขียน 10 ลี(้ รวมรถ แบตเตอรี่)
– ทยานจางเจียเจีย้ (กระเช้ าขึน้ -ลิฟท์ แก้ วลง) – สวนจอมพลเฮ่ อหลง – เทียนเสีย้ ตีอ้ เี ้ ฉียว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดทราย "จวิน
เซิงฮว่าเยียน" เมืองจางเจียเจี ้ย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็ นที่
รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคณ
ุ ค่าทางศิลปะของ
ศิลปิ นแห่งชาตินาม "หลีจ่ วินเซิง" ซึง่ ผลงานของเขาทุก
ชิ ้นเป็ นภาพเขียนด้ วยมือที่ใช้ หินทรายและสีธรรมชาติที่
สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป็ นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี ้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมี
เอกลักษณ์เฉพาะ
ยังเป็ นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติ
สมจริ งอีกด้ วย หากท่านใดชื่นชอบภาพหินทรายก็สามารถติดต่อเพื่อ
ขอซื ้อกลับเมืองไทยได้ ครับแต่ราคาของภาพวาดทรายนันบอกได้
้
คํา
เดียวว่าของดีไม่มีถกู จากนันนํ
้ าท่านชม ระเบียงภาพเขียน 10 ลี ้
ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ซัว่ เซียวี่ ซึง่ เป็ นเขตช่อง
แคบที่มีทศั นียภาพที่งดงามแห่งหนึง่ มียอดเขาแปลกพิสดาร และหิน
ยักษ์ ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก อีกทังยั
้ งมีลาํ ธาร
ไหลตัดผ่านระเบียงภาพเขียน 10 ลี ้อีกด้ วย เสมือนเราได้ ลอ่ งหนอยู่
กลางภาพวาดธรรมชาติที่งดงาม ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างตะวันตก
เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยูใ่ นเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จาง
เจียเจี ้ยได้ ถกู ประกาศให้ เป็ นเขตอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติในปี
ค.ศ.1982 ด้ วยความสวยงามของยอดเขาที่ตงตระหง่
ั้
านกว่า
3,000 ยอด รวมทังมี
้ ลําธาร ถํ ้า นํ ้าตกมากมาย ทําให้ สถานที่
แห่งนี ้ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกปี 1992 นําท่าน นั่ง
กระเช้ าไฟฟ้ า สู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์
อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่ าหินรูปลักษณะต่าง ๆ
นําท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่ อหลง ซึง่ ได้ รับการ
จัดตังเพื
้ ่อเป็ นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์
ซึง่ มีถิ่นกําเนิดอยูใ่ นบริ เวณนี ้
จากจุดชมวิวนี ้ท่านสามารถ
มองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้ วยเมฆ

เที่ยง
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ค่า

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

หมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ ชม เขา
พูก่ นั จักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ จากนันนํ
้ าท่าน
ชม ภูเขาอวตาร ชมวิวของภูเขาซึง่ ภาพยตร์ ชื่อดังเรื่ ออวตาร ได้
นํามาเป็ นฉากในการถ่ายทําท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อันสวยงามและนําท่านชม เทียนเสีย้ ตีอ้ เี ้ ฉียว (สะพานใต้ ฟา้
อันดับ 1) ซึง่ มีทศั นียภาพที่สวยงามรายล้ อมด้ วยหมู่ขนุ เขา
แล้ วนําท่านเที่ยวชมลาธารจินเปี ยนซีหรื อลําธารแส้ ทองซึง่
เป็ นลําธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้ าไป
กลางภูเขาวงกตลําธารจินเปี ยนซีมีนํ ้าในลําธารมีสเี ขียวใส
ปราศจากมลภาวะสองฝั่งนํ ้าจะมีภเู ขาหินรูปร่างสวยแปลกตา
ตังตระหง่
้
านเรี ยงรายเป็ นจํานวนมากเช่นผาแส้ ม้าทองผา
อรหันต์เมาเหล้ าผาช่วยมารดาลอดสีท่ วารจากนัน้ นาท่ านลง
เขาด้ วยลิฟท์ แก้ วไป่ หลง แห่ งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พัก 張家界皇冠假日酒店 Crowne Plaza Zhangjiajie ระดับ 5 ดาวโรงแรมใหม่ที่สดุ ของจาง
เจียเจี ้ย หรื อเทียบเท่า
(6) จางเจียเจีย้ – เมืองฉางซา – พิพิธภัณฑ์ หม่ าหวังตุ้ย - เมืองฉางซา – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของแม่นํ ้าเซียง
ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิงตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตก
ติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื ้นที่ประมาณ 12,500
ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อําเภอ อีกทัง้
ยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน
มีประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร เป๋าฮือ้
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19.30 น
21.55 น.

นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ หม่ าหวังตุ้ย - Mawangdui Museum(ปิ ด
วันจันทร์ )
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงการค้ นพบมัมมี่ที่เป็ นศพชื ้น
ศพแรกของโลกและเป็ นเหตุการณ์สาํ คัญทางด้ านโบราณคดีที่ทํา
ให้ ทวั่ โลกต้ องจับตามองว่าชาวจีนในสมัยโบราณมีวิธีรักษาสภาพ
ศพให้ คงอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั ได้ อย่างไรและกําลัง พิสจู น์กนั ว่า
เป็ นมัมมี่ที่เหนือกว่ามัมมี่ของอียปิ ต์หรื อไม่ โดยการค้ นพบค้ นพบ
มัมมี่ที่เป็ นศพชื ้นศพแรกของโลกนันเกิ
้ ดจากการขุดค้ นโดยไม่
ตังใจของชาวท้
้
องถิ่นเมื่อปี 1971 ขณะกําลังขุดดินเพื่อสร้ างห้ อง
เก็บของใต้ ดินที่ได้ ทําการขุดลึกลงไปใต้ ดินประมาณ 10 เมตรและ
ได้ ค้นพบศพสตรี ที่มีประวัติมากว่า 2,200 ปี ศพนี ้
ยังมีสภาพสมบูรณ์ ใบหน้ ายังมีความสมบูรณ์
หน้ ามองเห็นได้ ชดั เจน
เส้ นผมยังสดชื่นเป็ น
ประกาย รอยมือรอยเท้ าชัดเจน ผิวหนังชุ่มชื ้น
กล้ ามเนื ้ออ่อนนุม่ ข้ อต่อกระดูกเคลือ่ นได้ อีกด้ วย
นอกจากนันแล้
้ วภายในพิพิธพันธ์ ยงั ได้ จดั แสดง
หนังสือบนผ้ าไหมและแผ่นไม้ ไผ่ที่ขดุ พบในสุสานที่มีความสําคัญทางโบราณคดีอย่างที่ไม่เคยมีมา
ก่อน
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ WE617
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ VIP

อัตรานี ้รวม

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ /ท่ าน (พัก 2 ท่ าน / ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ขัน้ ต่า 16 ท่ าน

38,800.- บาท

7,800.-บาท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป (หนังสือเดินทางไทย)
 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 ตลอดทังทริ
้ ป 200หยวน/ท่าน
ค่านํ ้าหนักเกิน 30 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เดิ นทางขัน้ ตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่า นขึน้ ไป เที่ ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
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2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ 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 ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อ ท่านตกลงชํ าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง
ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้
การขีดเขียนหรื อประทับ
เครื่ องหมาย อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดํา
ห้ ามเข้ า ประเทศนันอี
้ ก
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