กำหนดเดินทำง

วันที่ 22 – 29 พฤษำคม 2561

(8 วัน 7 คืน)

วันแรก (22 พ.ค.61) สนำมบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง
11.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1สายการบินไทยแอร์เอเชีย [FD]โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัทคอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
13.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่งโดยสำยกำรบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 552
(บริการอาหารชุดบนเครื่อง) (นา้ หนักกระเป๋ า 20 กก.)
18.00 น.
เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมือง
หลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตัง๋ ในสมัยที่ญ่ีปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็ นเมืองเอกที่ข้ นึ กับ
มณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ ประกาศให้ ฉงชิ่งเป็ นเขต
ปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็ นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทาให้ ฉงชิ่งเป็ นมหานครที่ใหญ่
WT

ที่สดุ ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางนา้ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ ว นำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ กั East Garden Hotel
หรือเทียบเท่ำ 4*
วันทีส่ อง (23 พ.ค.61)
เช้ำ

กลำงวัน

คำ่

ฉงชิ่ง – ต้ำจู๋ – มรดกโลก ผำหินแกะสลักต้ำจู๋ – ฉงชิ่ง – เมืองโบรำณฉือชวีโ่ ข่ว
ศำลำประชำคม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ ำแยงซีเกียง
รับประทำนอำหำร ณ ที่พกั จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองต้ำจู๋ ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่ง
เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง, เทียนจิน และ
เซี่ยงไฮ้ ) เป็ นเมืองท่าริมแม่นา้ แยงเซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่นา้ แยงซี และแม่นา้ เจีย
หลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทาง
ถึงเมืองต้ าจู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) มีสมญา
นามว่า “บ้ านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึกคาสอน
ภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้ าผากว่า 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่ าติ่งซาน, เป่ ย
ซาน, หนันซาน,สือเหมินซาน และสือจ้ วนซาน จากนั้นนาท่านชมผำหินแกะสลักต้ำจู๋ (มรดกโลก) ได้ รับ
การจัดเข้ าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้ าจู๋เป็ นศิลปะ
สมัยราชวงศ์ถัง และซ่ง ล้ วนแล้ วแต่นาเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า
และปรัชญาคาสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็ นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่
มีช่ ือเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถา้ ผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู, ถา้ พระพุทธหลงเหมิน ที่ล่ัว
หยาง และถา้ ผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้น เป็ นศิลปะถา้ สมัยเริ่มต้ นของจีน ส่วนต้ าจู๋เป็ น
งานศิลปะถา้ ยุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้ อยงดงาม นาท่านชมความงดงาม งานศิลป์
หินแกะสลักที่เขาเป่ าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับนา้ ทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้ วยกลุ่มรูปสลัก
พระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้ าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทั้งหมด
เป็ นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้ าปางปรินิพพาน, รูปสลักเจ้ าแม่กวนอิม
พันมือ, วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร นาท่านเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง นาท่านชมเมืองโบรำณฉือชวีโ่ ข่ว
เป็ นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้ อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้ านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ ทา่ นสัมผัสกลิ่นอายย้ อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของ
ที่ระลึกหรือของฝาก จากนั้นนาท่านผ่านชมศำลำประชำคม สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1951 โดยจอมพลเฮ่อหลง
เป็ นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้ เป็ นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้ เวลาสร้ างประมาณ 3 ปี อาคารรูปทรง
กลม คล้ ายคลึงกับหอฟ้ าเทียนทานในกรุงปักกิ่ง แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ตึกเหนือ ตึกกลาง และตึกใต้ ส่วน
กลางของอาคารไม่มีเสา แต่มีโครงหลังคาเป็ นเหล็กหนัก 286 ตัน ปัจจุบันนี้เปิ ดเป็ นโรงแรมบางส่วน และ
ใช้ จัดประชุม หรือจัดงานการแสดงขนาดใหญ่ของนคร
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร นำท่ำนล่องเรือแม่น้ ำแยงซีเกียง ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่
ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้ สมญานามว่า “ฮ่องกงน้ อยแห่งภาคตะวันตก” หลังอาหารนาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก
นำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ กั East Garden Hotel หรือเทียบเท่ำ 4*

WT

วันทีส่ ำม (24 พ.ค.61) ฉงชิ่ง – อู่หลง – มรดกโลกอุทยำนแห่งชำติหลุมบ่อฟ้ ำ สะพำนสวรรค์ – ระเบียงแก้ว
ถ้ ำฝูหยงต้ง
เช้ำ
รับประทำนอำหำร ณ ที่พกั นาท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองฉง
ชิ่ง เป็ นเมืองที่อยู่ทา่ มกลางหุบเขาโอบล้ อมด้ วยภูเขาสูง ทาให้ เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและ
อากาศดี มีแม่นา้ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร
ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษตลอดเส้ นทางถึงเมืองอู่หลง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นาท่านเข้ าสู่สุด
ยอดอุทยานแห่งชาติท่ไี ด้ รับมรดกโลกล่าสุดของเมืองจีนจากองค์กร UNESCO ปี ค.ศ. 2007 อุทยำน
แห่งชำติหลุมบ่อฟ้ ำ พาท่านชมมหัศจรรย์แห่งภูผาที่น่าอัศจรรย์เป็ นอย่างมาก ท่านจะได้ ชมหลุมที่ลอยอยู่
บนอากาศ แต่เมื่อท่านได้ มองจากด้ านบนนั้นจะเหมือนภูเขาที่มีรู มองไกลๆ เหมือนดั่งมีแอ่งนา้ ที่อยู่กลาง
หุบเขา แต่เมื่อได้ เดินไปใกล้ ๆ ท่านจะได้ เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ท่ี
ลอยอยู่ทา่ มกลางภูเขา นาท่านเดินสะพานหินจาก
ด้ านบนลงสู่เบื้องล่าง ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติท่เี หลือเชื่อ ระหว่างทางท่านจะได้ ชมหิน
งอกหินย้ อยที่สวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ระหว่างที่เดิน จากนั้นพอท่านเดินทางถึงเบื้องล่าง
ท่านจะได้ พบบ้ านโบราณที่งดงาม มีแสงจากหลุมบ่อฟ้ าด้ านบนสาดส่องเข้ ามาใจ
กลางบ้ าน ทาให้ ภาพที่เห็นเสมือนแสงไฟจากฟ้ าส่องลงมาให้ ผ้ ูมาเยือนได้ เห็นภาพที่สวยงามเหมือนจัดฉาก
ไว้ รอต้ อนรับทุกท่านที่มาชม นาท่านทดสอบความกล้ าและความตื่นเต้ นเร้ าใจกับการชมทัศนียภาพของ
อุทยานฯ ณ ระเบียงแก้ว จุ ดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้ าผาสูงจาก
ระดับนา้ ทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้ าผา 11 เมตร มีความกว้ าง 26 เมตร ออกแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็ นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชีย ให้ ทา่ นได้ ช่ ืน
ชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้ านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้ นหุบเขา *** กรณีท่ที างอุทยานประกาศปิ ด
หรือไม่อนุญาตให้ ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ ว ด้ วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจัดรายการอื่น
ทดแทน เนื่องจากอุทยานได้ รวมค่าใช้ จ่ายไว้ ท้งั หมดแล้ ว
กลำงวัน
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร นาท่านเที่ยวชมถ้ ำฝูหยงต้ง (มรดกโลกทำงธรรมชำติระดับ
4A) เป็ นถา้ หินแร่แคลไซต์ ถา้ ฝูหยงต้ งได้ รับการยกย่องว่าเป็ นถา้ ที่สวยที่สดุ ของประเทศจีน และหนังสือ
Chinese National Geography ยกย่องให้ เป็ น "NO.1 cave in the world" ค้ นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี
ค.ศ.1993 ถา้ หินปูนอายุกว่า 1.2 ล้ านปี พื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร
กว้ าง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถา้ ประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีห้องโถงหลักพื้นที่ประมาณ
11,000 ตารางเมตร ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติท่เี ต็มไปด้ วยหิน
งอกหินย้ อยในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่น ม่านนา้ ตก, ธง, ผลองุ่น, ปะการังใต้ ทะเล,
เส้ นผม, เข็มซึ่งมีการจัดแสงสีภายในถา้ ช่วยเพิ่มความงดงามยิ่ง
คำ่
 บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก YUZHU HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*
วันทีส่ ี่ (25 พ.ค.61) อู่หลง – ฟ่ งหวง – บ้ำนเกิดกวีเสิน่ ฉงเหวิน – ล่องเรือถัวเจี ยง
เช้ำ
รับประทำนอำหำร ณ ที่พกั นาท่านเดินทางสู่เมืองฟ่ งหวง หรือเมืองโบรำณฟ่ งหวง (เมืองหงส์)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. ทางด่วน) เป็ นเมืองที่ข้ ึนอยู่กบั เขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าน้ อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมือง
โบราณหงส์ต้ังอยู่ริมแม่นา้ ถัว ล้ อมรอบด้ วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่น
WT

ตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้ านวัฒนธรรมอันลา้ ค่าที่ตก
ทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้ อยแห่ง
กลำงวัน
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร นาท่านเยี่ยมชมบ้ำนเกิดของกวีเสิน่ ฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นัก
ประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้ นคว้ าโบราณคดี นาม อุโฆษของจีน บ้ านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็ นบ้ านที่
ปลูกล้ อมรอบลานบ้ านทั้งสี่ด้าน ก่อด้ วยอิฐทนไฟที่มีสญ
ั ลักษณ์ประจาท้ องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหู
หนาน และได้ ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์
ชิง ต่อมาจึงสร้ างเป็ นบ้ านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้ จดบันทึกประวัติให้ ผ้ ูคนได้ ร้ ูจักที่มาที่ไป
ของเมืองฟ่ งหวง จากนั้นนาท่านล่องเรือแม่น้ ำถัวเจี ยง นั่งเรือแพ ให้ ทา่ นได้ สนุก ตื่นเต้ น แต่ไม่มีอนั ตราย
ชมบ้ านเรือนสองฟากฝั่งแม่นา้ สะพานโบราณ เจดีย์ว่ันหมิง หอตัว๋ ชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็ นธรรมชาติให้
ท่านได้ สัมผัสพร้ อมเก็บภาพประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก
คำ่
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร นำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ กั JIANGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*
วันทีห่ ำ้ (26 พ.ค.61) หุบเขำแกรนด์แคนยอน – สะพำนกระจกข้ำมหุบเขำ –ศูนย์สมุนไพรจี น – หวงซิงลู่–ซีปู้เจี ย
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังจากนั้น นาท่านสู่ หุบเขำแกรนด์
แคนยอนในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยเพื่อนำท่ำนเดินผ่ำนสะพำน
กระจกข้ำมหุบเขำทีส่ ูงทีส่ ุดในโลกสูงจากพื้น 980ฟุตThe Grand
Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร
สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย HaimDotan วิศวกรชาว
อิสราเอล โดยต้ องการสร้ างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้ า
ไว้ ด้วยกัน โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คราวละ 800 คนพร้ อมกัน (หมายเหตุ :เนื่องจากสะพาน
แก้ ว เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ จึงต้ องมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสูง หากไม่เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเข้ าชมได้ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี)
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จากนั้นนาท่านนาท่านแวะศูนย์สมุนไพรจีน ที่ร้ ูจักกันในนามบัว
หิมะ รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน หลังจำกนั้นนาท่านสู่ถนนคนเดินหวงซิง แหล่งช้ อป
ปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางนครฉางซาที่รวบรวมไว้ ซึ่งสินค้ านานาประเภทให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อเลือกชม เช่น
เสื้อผ้ าเครื่องแต่งกาย ข้ าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์กฬี าอาหาร ขนมทานเล่น และอื่นๆอีกมากมายรวมถึง
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายสินค้ าราคาถูกอีกด้ วย
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร ให้ ทา่ นได้ เดินเล่นช้ อปปิ้ งที่ถนนคนเดินซีปู้เจี ย ซึ่งเป็ น
ถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้ องถิ่น เพื่อให้ คนท้ องถิ่นมีรายได้ จากการขายสินค้ าต่างๆ จาหน่ายสินค้ าที่
ระลึกและสินค้ าพื้นเมืองต่างในราคาถูก นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก SANTO DOMINGO INTERNATIONAL
HOTELหรือเทียบเท่ำ 5 ดำว
วันทีห่ ก (27 พ.ค.61) เขำอวตำร(ลิฟท์แก้วขึ้ น-ลง) –เขำอวตำล - สะพำนหนึง่ ในใต้หล้ำ ร้ำนผ้ำไหม
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั จากนั้นนาท่านชมภูเขำอวตำร (AVATAR) ชมวิวของภูเขาที่เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวน ซึ่งถูกใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ช่ือดังเรื่องอวตาร
ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามโดยนาท่านเดินลัดเลาะไปตามทางเดินที่ถูกสร้ างไว้ ให้ ขนาบกับ
หน้ าผา เพื่อให้ ได้ สมั ผัสกับธรรมชาติและชมทิวทัศน์ของภูเขาหินทรายนับพันลูกที่ต้ังตระหงานอยู่จนสุด
สายตา หากในวันที่มีหมอกลอยอยู่จะทาให้ ดูเหมือนราวกับว่าภูเขาเหล่านี้กาลังลอยอยู่
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จากนั้นนาท่านชมเทียนเสี้ ยตี้ อี้ เฉียว(สะพำนหนึง่ ในใต้หล้ำ)มี
ลักษณะเป็ นภูเขา 2ลูกที่ถูกเชื่อมไว้ ด้วยกันตามธรรมชาติด้วยหินก้ อนใหญ่ซ่ึงมีความหนามากกว่า5เมตรซึ่ง
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เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดาบรรพ์จนทาให้ บางส่วนซึ่งเป็ นหินขนาดมหึมาของภูเขา
รอบข้ างหล่นลงมาติดอยู่ระหว่างภูเขาทั้ง2ลูกนี้ ซึ่งความบังเอิญนี้ได้ ทาให้ เกิดทัศนียภาพอันสวยงามของ
สะพานที่ถูกรายล้ อมด้ วยหมู่ขุนเขา จากนั้นนาท่านขึ้น-ลงเขาด้ วยนั่งลิฟท์แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้ วแห่งแรก
ของเอเชียที่สงู 326 เมตร จากนั้นนาท่านแวะร้ านผ้ าไหม ผ้ าไหมจีนที่ได้ จากการนาใยไหมมาทอเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็ นที่นิยมทั้งจากชาวจีนเองและชาวต่างชาติ ผลิตภัณฑ์ไหมที่เป็ นที่นิยมที่สดุ ได้ แก่
พวกชุดเครื่องนอน ซึ่งมีมากมายหลากหลายขนาดหลายแบบ เหมาะกับการซื้อเป็ นของฝากหรือสาหรับใช้
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรนาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก SANTO DOMINGO INTERNATIONAL
HOTELหรือเทียบเท่ำ 5 ดำว
วันทีเ่ จ็ ด (28 พ.ค.61) เทียนเหมินซำน– หน้ำผำลอยฟ้ ำ – ประตูสวรรค์ – ร้ำนหยก – ศิลปะทรำยสีจูนเฟิ ง
ร้ำนใบชำ - โชว์นำงจิ้ งจอก
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรนาท่านเดินทางสู่เทียนเหมินซำน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ย
เพียง 6 กิโลเมตร อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้ บันทึกไว้ ใน
จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้ าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ ายประตูซ่ึง ก็
คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้ น้อยมากในโลก
ปัจจุบัน นาท่านขึ้นสู่เขาโดย นังกระเช้
่
ำขึ้ น-ลง (กระเช้ ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร โดยใช้ เวลา 40
นาที) ให้ ทา่ นได้ ชมความงามของภูเขานับร้ อยยอดที่สูงเสียดฟ้ า และชมเส้ นทางขึ้นเขาที่มีโค้ งถึง 99 โค้ ง
จากบนกระเช้ า ถึงจุดชมวิว นาท่านเดินชมหน้ำผำลอยฟ้ ำให้ ทา่ นพิสจู น์ความสวยงามของหน้ าผาที่งดงาม
ที่สดุ แห่งหนึ่ง พร้ อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้ างอยู่สงู กว่า
ระดับนา้ ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ ทางเดินกระจกทั้งหมด จากนั้นนา
ท่านนั่งกระเช้ าลงมาจนถึงจุ ดเปลี่ยนจากกระเช้ าไปขึ้นรถท้ องถิ่นเพื่อเดินทางต่อไปให้ ถึง ถ้ ำเทียนเหมิน
ซำน หรือเรียกว่า ถ้ ำประตูสวรรค์ ถา้ เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุท่เี รียกว่าประตู
สวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูข้ นึ ช่องประตูน้ ีสงู 131.5 เมตร
กว้ าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร และหากท่านต้ องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้ องเดิน
ขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น(ในกรณีท่บี ันไดเลื่อนปิ ดปรับปรุง) เพื่อที่จะได้ เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิว
ทิวทัศน์ท่สี วยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ จากนั้นนาท่านนั่งกระเช้ าลงจากเขา (หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการงดจัดรายการนี้ ในกรณีท่มี ีหิมะปกคลุมถนนในฤดูหนาว ทางอุทยานจะทาการปิ ดถนนสาย 99
โค้ งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว)
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารแวะชมหรือเลือกซื้อ กาไลหยก แหวนหยก เผ่เย้ า
เครื่องประดับนาโชคต่างๆ จากนั้นนาท่านชมศิลปะทรำยสีจูนเฟิ ง ศิลปะภาพที่ใช้ ทรายและวัสดุจาก
ธรรมชาติในการสรรสร้ างภาพของท่านหลี่ จวิน เซิง ที่มีช่ ือเสียงเป็ นอย่างมากคนหนึ่งในประเทศจีน
สมควรแก่เวลาแวะชิมชำทีท่ ีม่ ีชื่อเสียงมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดควำมอ้วน ชมวิธีกำรชงชำ
ในแบบโบรำณ
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ภัตตำคำรนาท่านชมสุดยอดโชว์อลังการนำงพญำจิ้ งจอกขำว
THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ด้ วย
นักแสดงกว่า 500 ชีวิตที่โลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ งแสง สี เสียง ตระการตา
ของผู้กากับชื่อดังระดับโลกอย่าง จางอวี้โหมวโดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาว
แบบพาโนราม่า ฟังเพลงรักไพเราะจับใจ เรื่องราวที่กล่าวถึงความรักของจิ้งจอก
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ขาวสาวสวยและชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรัก(โชว์น้ ีแสดงที่โรงละครกลางแจ้ งหากมี
เหตุให้ การแสดงโชว์ไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะจัดโชว์เสน่ห์ตะวันตก ทดแทนให้ กบั ทางลูกค้ าและไม่สามารถ
เรียกเงินคืนได้ ทุกกรณี) นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*
http://www.sunshinehotels.cn/zjj/index.html

วันทีแ่ ปด (29 พ.ค.61) จำงเจี ยเจี้ ย – ฉำงซำ – เกำะส้ม - ช้อปปิ้ งถนนคนเดินหวงซิง – ดอนเมือง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉำงซำ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาอัน
ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน ราชสานักได้ ส่งั การให้ มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็ นลักษณะเขต
การปกครอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็ นรัฐฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของแม่นา้ เซียง ตอนเหนือติดกับ
ทะเลสาบต้ งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพ้ ืนที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อาเภอ
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร นาชม เกาะส้ ม สวนสาธารณะกลางแม่นา้ ใจกลางนครฉางซา นา
ท่านนั่งรถแบตเตอรี่ชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหน้ าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี จากนั้น
นาท่านอิสระช้ อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ แหล่งรวมสินค้ าหลากหลาย
ใจกลางเมืองฉางซา มีสนิ ค้ าหลากหลาย ตั้งแต่สนิ ค้ าแบรนด์แนมของจีน
มากมาย อาทิ เสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า ฯลฯ และของที่ระลึกให้ ทา่ นชมหรือเลือกซื้อได้ ตามอัธยาศัย
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.25 น.
เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 541
(บริกำรอำหำรบนเครือ่ ง // น้ ำหนักกระเป๋ ำท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
01.40 น.
(วันรุ่งขึ้ น ) เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมกับความประทับใจ
************************************************************************

อัตรำค่ำบริกำร วันที่ 22 – 29 พฤษำคม 2561
ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ
37,900.เด็ก ตำ่ กว่ำ 12 ปี มีเตียงเสริม
36,900.เด็ก ตำ่ กว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม
35,900.พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่
7,000.-

บำท
บำท
บำท
บำท

แจ้งให้ทรำบ
หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
หมายเหตุ ราคานี้รวมเข้ าร้ านรัฐบาล ร้ านมีดเซรามิค, บัวหิมะ, ร้ านหยก, ร้ านใบชา, ร้ านผ้ าไหม
ค่ำบริกำรรวม ค่าตัว๋ เครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-ฉงชิ่ง // ฉางซา-ดอนเมือง ชั้นประหยัด สายการบินแอร์ เอเซีย /
ค่าที่พัก 2-3 ท่าน ต่อหนึ่งห้ องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าภาษีสนามบินจีน / ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียม
เชื้อเพลิง / ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่า
บัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ
1 ใบ ที่มีนา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / อาหารบนเครื่องไป-กลับ / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์
ค่ำบริกำรไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 ค่าทิปคนขับรถท้ องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
WT

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ไทยอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 ค่าทิปเบลยกกกระเป๋ าใบละ 5 หยวน
 ค่าทาหนังสือเดินทาง / ค่าทาเอกสารของผู้ถอื หนังสือต่างด้ าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 ค่าภาษี 7% และภาษี 3% กรณีต้องการใบกากับภาษี
หมำยเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศ การเมือง สายการบิน
แต่จะยึดถือประโยชน์ลูกค้ าเป็ นสาคัญ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทฯ ได้ ทาประกันอุบัติเหตุไว้ ให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้ านบาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม์ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่มี ีผ้ ูร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่มี ีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และการปรับ
ราคาขึ้นของสายการบิน
เอกสำรวีซ่ำ
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราเข้ าออกอย่ างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 2 นิ้ว (สี) 1 ใบ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมระบุ อาชีพ สถานที่ทางาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักค่าใช้ จ่ายบางส่วนสาหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการัน
ตีค่ามัดจาที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
5. ยกเว้ น กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ เมื่อมัดจาแล้ ว
ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนแทนในช่วงเวลาที่ทนั กาหนดสายการบินออกตัว๋ หรือยื่นวีซ่าได้ เท่านั้น
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลง
กาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือต่อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูก
ทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรือจากอุบัติเหตุๆ ฯลฯ
การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้ อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
รายการและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการท่องเที่ยวโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือใน
กรณีท่ที างสถานที่ท่องเที่ยวปิ ดให้ บริการหรือซ่อมแซมในวันที่เราเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อให้ ท่านได้ รับประโยชน์สงู สุด
กรณีท่ที ่านมีโรคประจาตัวที่ต้องใช้ ยาให้ ติดยาไปด้ วย และควรจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน
ในการเข้ าร้ านช้ อปปิ้ งของรัฐบาลอาจต้ องใช้ เวลาในแต่ละสถานที่ประมาณ 45 นาที เพื่อเป็ นการโปรโมทสินค้ าของทาง
รัฐบาลจีนต่อนักท่องเที่ยว

บริษทั มีประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินจำนวนประมำณ 1,000,000 บำท
WT

