จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ไทยสมายล
รวมคาธรรมเนียมวีซาจีน แบบกรุปแลว
(คําแนะนํา รายการนี้ ราคาทัวรเด็ก และเยาวชนที่อายุต่ํากวา 18 ป สูงกวาราคาผูใหญ
โปรดดูเงื่อนไขใหละเอียดกอนจองทัวร
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา - เมืองยีหยาง
วันที่2 เมืองจางเจียเจี้ย - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานกระจก - รานยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย
วันที่3 รานหยก - โรงงานผลิตผาไหม - นั่งกระเชาสูภูเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก
วันที่4 รานยางพารา - ชอปปงถนนคนเดิน - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
13.00 น.
16.05 น.

20.20 น.

วันที่สอง
เชา

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -ฉางซา - ฉางเตอ
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 3 เคานเตอร E
สายการบินไทยสมายล (WE) โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทาน
เหินฟาสู เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที่ WE 616
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ถึงสนามบินฉางซา เมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติด
ภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม. แบงเขตการ
ปกครอง ออกเปน 5 เขต และ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมยาวนานกวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองยีหยาง
พักที่ MEIYASI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ฉางเตอ - จางเจียเจี้ย - สะพานกระจก - รานยา - ภาพเขียนทราย
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่1)
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เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจีย
เจี้ยมีเนื้อที่กวา 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
นําทานชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก ตั้งอยูกลางสองยอดเขาของหุบเขา
แกรนดแคนยอนจางเจียเจี้ย จากสะพานถึงใตหุบเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ถึงแมกระจกมีความหนาถึง
24 ม.ม.และรับบ้ําหนักคนไดพรอมกันถึง 800 คนอตก็ทําเอาบางคนเดินขาสั่นไป บางคนก็ตองใชวิธีคลาน
นักทองเที่ยวที่ไดเดินบนสะพานนี้มาแลวเลาวา เมื่อลมกระโชกมาสะพานจะโคลงเคลงไปมาเพิ่มความเสียวสะใจ
ขึ้นอีก
จากนั้นนําทานสู รานยาจีน ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใช
สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาด
ของหลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน
กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและ
การ ยกยองมากมายหลายปซอน จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
พักที่ JINXIUDONGDU HOTEL หรือเทียบเทา
จางเจียเจี้ย - รานหยก - รานผาไหม - ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเชา) - ระเบียงกระจก
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่4)
จากนั้นนําทานชมอัญมณีล้ําคา หยก เปนเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวย
ปองกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียงของประเทศจีน แวะชม โรงงานผลิตผาไหม ของจีน ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใช
เครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแตจริง) เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการ
ซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
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นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง
เหลียว-ซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจี้ย
จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาขึ้น สูเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขา
เทียนเหมินซานเปนกระเชาที่ทันสมัยที่สุด
จากนั้นนําทานเดินชมความมหัศจรรยของหนาผาลอยฟา หรือ ระเบียงกระจก ใหทานพิสูจนความสวยงามของ
หนาผาที่งดงามที่สุดแหงหนึ่ง พรอมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สรางอยู
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ทานจะไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภายใตทางเดินกระจกทั้งหมด
(ทางเดินกระจกขึ้นอยูกับสภาพอากาศถาอากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดินนี้จะปด) สัมผัสความแปลกใหม
ของการทองเที่ยว ชมตนไมออกมา จากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมปาตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงาม
ของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟา งามแปลกตา

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

เที่ยง
บาย

**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเชา เพื่อความสะดวกแก
ลูกคาที่จะไมตองรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปด การเที่ยวตองเปนขึ้น + ลงกระเชา ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่งทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงให
ทราบลวงหนา**
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
พักที่ SHANSHUIZHONGTIANG HOTEL หรือเทียบเทา
จางเจียเจีย้ - รานยางพารา - ฉางซา - ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่7)
นําทานชมผลิตภัณฑสินคาจาก รานยางพารา ใหทานไดไดเลือกชมผลิตภัณฑที่มาจากยางพาราไมวาจะเปน
หมอน, หมอนรองคอ, ที่นอน เปนตน
นําทานเดินทางสู เมืองฉางซา ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
นําทานชอปปงที่ ถนนคนเดิน ตลาดใหญมีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อทั้งสินคาแบรนดเนม ยี่หอจีนและ
สินคาราคาถูก
นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
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21.20 น.
23.55 น.

เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที่ WE617 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ160หยวน(1,000บาท)(เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ)
(สวนหัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง ***
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟา
อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
** พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **
สําคัญมาก!!!กรุณาอานและทําความเขาใจ
ลูกคาที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับ
ทราบกอนการทําการจองทัวร แตทั้งนี้บริษัทไมมีการลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซาจีนทุกกรณี
หมายเหตุ : ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมื้องให
นักทองเที่ยวไดรูจักคือ รานยาจีน, รานหยก, รานยางพารา, รานผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมี
ผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลาราน
ละ ประมาณ 50-90 นาที (หากทานออกกอนเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับ 300 หยวน/ราน และหากทานไมประสงคจะ
เขารานคาดังกลาว ทานจะตองเสียคาปรับ 300 หยวน/ราน) ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น
(คําแนะนํา รายการนี้เปนรายการที่เหมาะกับผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไป/ราคาเด็กสูงกวาราคาผูใหญ)
** พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **
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อัตราคาบริการ
ผูใหญ 1 ทาน
พักเดี่ยว
ตอทาน งดแถมกระเปา
พักหองละ 2 ทาน
จายเพิ่ม
18-21 มิ.ย. 60
16,999.4,500.2-5 ก.ค. 60
15,999.4,500.23-26 ก.ค. 60
16,999.4,500.6-9 ส.ค. 60
15,999.4,500.20-23 ส.ค. 60
16,999.4,500.3-6 ก.ย. 60
17,999.4,500.24-27 ก.ย. 60
17,999.5,000.8-11 ต.ค. 60
18,999.5,000.15-18 ต.ค. 60
18,999.5,000.29ต.ค.-1พ.ย.60
18,999.5,000. เด็กอายุตั้งแต 2-18 ปเก็บคาทัวรเพิ่ม 4,000 บาท 
ราคาอื่นๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 5,000 บาท
2. เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เก็บคาทัวรเพิ่ม 4,000 บาท
3. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 6,900 บาท
หมายเหตุ : ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมื้องให
นักทองเที่ยวไดรูจักคือ รานยาจีน, รานหยก, รานยางพารา, รานผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมี
ผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลาราน
ละ ประมาณ 50-90 นาที (หากทานออกกอนเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับ 300 หยวน/ราน และหากทานไมประสงคจะ
เขารานคาดังกลาว ทานจะตองเสียคาปรับ 300 หยวน/ราน) ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น

-

ราคาทัวรนี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุปน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม
คาภาษีสนามบินทุกแหง
โรงแรมระดับมาตรฐาน พักหองละ 2 -3 ทาน จํานวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
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- คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง
- คาธรรมเนียมการยื่นวีซากรุปเขาประเทศจีนเฉพาะผูถือพาสฯคนไทยที่เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น
- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ราคาทัวรนี้ไมรวม
- คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ160หยวน(1,000บาท)/ทาน/ทริป,
สวนหัวหนาทัวรแลวแต
พอใจในการบริการ, (เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ)
- คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %
- คาน้ําหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม / คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ
- ไมรวมคาวีซาชาวตางชาติทีไมไดรับการยกเวนวีซาหมูคณะ (กรณีตางชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกคา
เปนผูดําเนินการขอวีซาเอง ทางบริษัทไมรับยื่นใหคะ)
- ไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว
หมายเหตุ
- จํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 25ทานขึ้นไป
- หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานนับจากวันเดินทางไมนอยกวา6เดือนและรับเฉพาะผูประสงคเดินทางทองเทีย่ ว
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน
, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
- ทางบริ ษั ท ฯจะไม รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ทั้ ง สิ้ น หากท า นใช บ ริ ก ารของทางบริ ษั ท ฯไม ค รบ อาทิ ไม เ ที่ ย วบางรายการ,
ไม ท านอาหารบางมื้ อ เพราะค า ใช จ า ยทุ ก อย า ง ทางบริ ษั ท ฯได ชํ า ระค า ใช จ า ยให ตั ว แทนต า งประเทศแบบเหมา
ขาดกอนออกเดินทางแลว
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
* โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันที่นั่งวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหม
สามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7 มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
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• ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
• กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทาง
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคามัดจํา หรือ
คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนื่องจากเปนนโยบายของสาย
การบิน
ขอแนะนําเพิ่มเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศจีน
1. ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขา
ราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเนื่องจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
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