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“มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย”
ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร”

กําหนดการเดินทาง :
วันแรก
กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
-/-/23.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู เคาน์เตอร์สายการบิน CZ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
03.00 น.

กรุงเทพฯ – ฉางซา – เดินทางฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ําถัวบ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ……….

B/L/D

07.00 น.

เช้า

เที่ยง

ค่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ค่า

ถึง สนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000
ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารเช้า
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หลังอาหารออกเดินทางไปสู่ เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่
เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน หลังอาหารนาท่านชม เมืองโบราณเฟิงหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรม
อันล้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้
เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกาแพง
โบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากนั้น
นาท่าน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ําถั่วเจียง ชม สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง พร้อมเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้น
นาท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้าน
เกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจาท้องถิ่นใน
ภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจามณฑลกุ้ย
โจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จัก
ที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าพักที่ KAISHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองโบราณฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – โชว์จิ้งจอกขาว
B/L/D
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองจาง เจีย เจี้ย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั๋วโมง นาท่านชม ศิลปะอันสวยงามที่โรงเรียน
ภาพวาดทราย ที่มีชื่อเสียงดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40
นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นาท่าน
ชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย
จากนั้นชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ ถ้ําเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ําประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน
ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้าประตูสวรรค์ ท่านจะ
ได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่าน
ช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านดู โชว์จิ้งจอกขาว ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความ
อลังการสวยงามยิ่ง

จากนั้นนาท่านเข้าพักที่ KAITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า
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เทียนจื่อซาน – สวนเฮ่อหลง – สะพานใต้ฟ้า No. 1
B/L/D
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงาม
ของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นาท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการ
จัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกาเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กนั
จักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชมสะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ หลังอาหารนาท่าน
เดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียน
จื่อซาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าพักที่ KAITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ถ้ําหวังหลงต้ง
B/L/D
นาท่านสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารเช้า
หลังอาหารนาท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้
นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้าที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่าน
ได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชม ถ้ําหวังหลงต้ง (ถ้ําพญามังกร) ถ้าที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง
80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกร อันน่าพิศวง
จากนั้นนาท่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าที่พัก KAITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนหวงซิง –กรุงเทพ ฯ
B/L/D
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสาหรับ
ซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

เย็น
23.55 น.
02.25 น.+1

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ…….
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม , ร้านหยก , ร้านยาจีน ,ร้านไข่มุก ,
ร้านชา ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ
บังคับใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็ก (ต่ํากว่า 12 ปี) ท่านละ (มีเตียงนอน)
เด็ก (ต่ํากว่า 12 ปี) ท่านละ(พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

28,900
28,900
27,900
5,500

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
„ ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ ‟ ฉางซา ‟ กรุงเทพฯ // „ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // „ ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // „
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // „ ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // „ ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน
1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน// „ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนาเที่ยว (พูด
ไทย) // „ ค่าน้าหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม // „ ค่ามัคคุเทศก์ไทยนาเที่ยวตลอดการเดินทาง // „ ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
ค่าบริการนี้ไม่รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 5 วัน เท่ากับ 150 หยวนต่อท่าน)
+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
การสํารองที่นั่ง
1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท

2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจาทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯ
หาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4.นารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์เอง

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจําเพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง***

