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จางเจียเจี้ย 3 ภูเขา-กวางเจา 5 วัน 4 คืน

หวงซือจาย-เทียนจื่อซาน-เทียนเหมินซาน-จินเปยนซี-หวงหลงตง-เปาเฟงหู

มณฑลหูหนาน ตั้งอยูตอนกลางของแมน้ําแยงซีเกียง มีพื้นที่รวม 211,800 ตรกม. มีประชากรประมาณ 64 ลานคน
ฉางซาเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงในดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สุสานสตรีชั้นสูงในสมัย
ราชวงศฮั่นตะวันตก เกาแกกวา 2,100 ป ถูกคนพบที่นี่พรอมสมบัติล้ําคากวา 3,000 ชิ้น ที่นี่ยังเปนบานเกิดของผูนํา
คนสําคัญของจีนหลายทาน เชน ทานประธานเหมา ทานหลิวเสาฉี ทานหูเอี้ยวปง และทานจูหรงจี เปนตน มณฑลหู
หนานยังมีเขาวงกต จางเจียเจี้ย แหลงรวมความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญมีสมญาวา “ภูเขามหัศจรรยที่เปน
หนึ่งในใตหลา” ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกทางธรรมชาติของโลกในป ค.ศ. 1992
เดินทาง

*13-17 / 20-24 ธ.ค. 2554
* ทัวรราคาพิเศษ * ไมแจกกระเปา * ไมมีราคาเด็ก
* รับของชํารวย จาก CHINA SOUTHERN AIRLINES ฟรี! (รับที่สนามบิน)

 ราคารวม คาวีซาจีน 1,000 บาท / คาธรรมเนียมตั๋ว (คาประกันภัยทางอากาศ+คาธรรมเนียมเชื้อเพลิง+
ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผูเดินทางทราบวาหากคาธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะตองชําระสวน
ตางที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเปนสําคัญ)
 หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม, บริการน้ําดื่มทุกวันทองเที่ยว, ทุกที่นั่งมี
ประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) * ครบ 16 ทานออกเดินทาง พรอมหัวหนาทัวร
ไทยดูแลตลอดเสนทาง * เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 ราคายังไมรวม คาทิปไกดทองถิน
่ 50 หยวน และ ทิปคนรถทองถิ่น 50 หยวน

โปรดทราบ
ผูเดินทางเขาใจและรับทราบความเสี่ยงวา รายการทองเที่ยวในเสนทางธรรมชาติ
จะมีการเดินทางขึ้นภูเขา การลองเรือในทะเลสาบ ฯลฯ หากมีอุปสรรคทําใหการเดินทางลาชา และ/หรือ
ทองเที่ยวไมได เชน ถนนปด กระเชาหยุดใหบริการเพื่อความปลอดภัยเมื่ออากาศไมดี หรือในกรณีอื่นๆ
บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนคาบัตรใหเทานั้น / หากบัตรไดถูกใชไปบางสวนแลว จะไมมีการคืนคาบริการใดๆ
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วันแรก
09.00 น.
11.55 น.
15.30 น.
17.00 น.
19.45 น.
21.20 น.

วันที่สอง
07.00 น.

13.00 น.

19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.

2

สุวรรณภูมิ-กวางเจา-จางเจียเจี้ย
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชนาเซาเธิรนแอร
ไลน โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารใหที่สนามบิน
ออกเดินทางไปนครกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุง โดยเที่ยวบินที่ CZ 358
เดินทางถึงนครกวางเจา นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง พักรอตอเครื่องภายในสนามบิน
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในสนามบิน ถาเที่ยวบิน DELAY จะจัดชุด MAC DONALD แทน
เดินทางสูจางเจียเจี้ย โดยเที่ยวบินที่ CZ 3381
ถึงจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหง
แรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กวา
369 ตารางกิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ
พักที่ JINGXI GUIBINGLOU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
จางเจียเจี้ย-หวงหลงตง-เปาเฟงหู
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
 นําทานสู ถ้ําหวงหลงตง หรือ ถ้ําวังมังกรเหลือง ถ้ําแหงนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร
ถ้ําแบงออกเปน 4 ชั้น ภายในถ้ํามีอางเก็บน้ํา 1 แหง ลําธารใตดิน 2 สาย บึง 4 บึง หองโถง 13 หอง และ
ระเบียงเดินเที่ยว 90 กวาแหง นําทานลองเรือไปตามธารน้ําใตดิน ชมถ้ําวังมังกร ชมวังแกวผลึก วังซือหงอ
คง ชมประตูแหงความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินยอยที่มีรูปรางแปลกๆ งดงาม
ตระการตามากมาย เชน หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ําตกเทวดาสวรรค ฯลฯ แวะเลือก
ซื้อใบชาพื้นเมือง ของจางเจียเจี้ย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นําทานไปลองเรือชมทะเลสาบเปาเฟงหู ซึ่งเปนทะเลสาบบนเขาสูงที่หาไดยาก เนื้อที่ผิวน้ํารวม 30 เฮก
ดาร น้ําลึกถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายลอมดวยยอดเขา “ยากที่จะแยกไดวาน้ําอยูในภูเขา
หรือภูเขากันแน” แวะเลือกซื้ออุปกรณเครื่องครัวราคาถูก สินคา OTOP ของจางเจียเจี้ย
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
พักที่ JINGXI GUIBINGLOU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
 นําชมทิวทัศนภาพเขียนสิบลี้ ซึ่งเปนแนวทิวเขาที่ประกอบดวยยอดเขารูปรางแปลกพิสดารเรียงรายกัน
200 ยอด โดยมีลําธารเล็ก ๆ ไหลผานตามแนวทิวเขาเปนภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน (รวมรถไฟฟาเล็ก)
 นําทานนั่งกระเชาลอยฟาขึ้นสู ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจาฟา เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตาราง
กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได 1,250 เมตรจากระดับน้ําทะเล ดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก ของ
เขาเทียนจื่อซานเต็มไปดวยชะงอนผาสูงชัน มีลําหวยลึก และมีปาหินยักษรูปรางตางๆ นําทานสูจุดชมวิวบน
เขาเพื่อชมความงามของเขาเจาฟา ชมสวนสาธารณะจอมพลเฮอหลง สวนแหงนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ป
ค.ศ. 1986 เพื่อเปนเกียรติแกนายพลเฮอหลง แหงพรรคคอมมิวนิสต จีน ซึ่งเปนชาวสี่เจียและมีถิ่นกําเนิดอยู
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12.00 น.

19.00 น.
วันที่สี่
07.00 น.

12.00 น.

ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไมถวน เชน
เขาพูกัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค เขานางฟาโปรยดอกไม ฯลฯ ทัศนียภาพบนเขาจะเปลี่ยนไป
ตลอดเวลา ในเวลาที่ทองฟาแจมใสทานจะเห็นทิวทัศนสวยงามกวางไกล
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารบนเขา
บายเที่ยวชมทัศนียภาพบนเขาตอ ชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใตหลา) มีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่
ถายทําภาพยนตรหลายเรื่อง นําทานลงเขาดวยลิฟทแกวไปหลง สูง 326 เมตร ** อาจมีการสลับเสนทางเปน
ขึ้นลิฟทแกว-ลงกระเชาลอยฟา ** แวะชมและเลือกซื้อยาสมุนไพรที่รานบัวหิมะนวดฝาเทา
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
พักที่ JINGXI GUIBINGLOU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
จินเปยนซี–หวงซือจาย-เทียนเหมินซาน-กวางเจา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
 นําทานเที่ยวชมลําธารจินเปยนซี หรือลําธารแสทอง ซึ่งเปนลําธารที่ไหลวนไปตามชองเขา และชะงอน
ผาสูงชันเขาไปกลางภูเขาวงกต ลําธารจินเปยนซี มีน้ําในลําธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝงน้ําจะมี
ภูเขาหินรูปรางสวยแปลกตาตั้งตระหงานเรียงรายเปนจํานวนมาก เชน ผาแสมาทอง ผาอรหันตเมาเหลา ผา
ชวยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ (เดินชมธรรมชาติประมาณ 1 กม.)
 นําทานนั่งกระเชาลอยฟาสู เขาสิงโตเหลือง “หวงซือจาย” ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแหงนี้มีเนื้อ
ที่กวา 83,000 ไร สูงกวาระดับน้ําทะเล 1,300 เมตร มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหนาผา ที่นี่คือ
บริเวณธรรมชาติมหัศจรรยแหงหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยูเบื้อง
หนา มียอดเขาสูงนับไมถวนโผลขึ้นมาบางลูกมีลักษณะคลายบอนไซ บางลูกมีรูปรางเหมือนดาบเลมมหึมา
ปกอยูทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค เขาเสาเข็ม
มหัศจรรยแหงทองสมุทร เขาเสาสวรรคแหงทิศใต ฯลฯ หวงซือจายเปนจุดทองเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขา
นับรอยเหลานี้ถูกคลอเคลียดวยหมอกบางๆ เปนความสวยงามอันสุดพรรณนา กับทิวทัศนที่ทานมองเห็นอยู
เบื้องหนา มีผูคนไมนอยเปรียบเปรยวางดงามเหมือนอยูในแดนสวรรค ถามาจางเจียเจี้ยแลวทานไมขึ้นหวง
ซือจายก็เสมือนหนึ่งทานมาไมถึง นําทานลงจากภูเขาโดยกระเชาลอยฟา
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 เดินทางสูเทียนเหมินซาน ตั้งอยูทางตอนใตของจางเจียเจี้ย หางจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซาน
เดิมเปนชื่อถ้ํา ตั้งชื่อมาแตสมัยสามกก ภายหลังใชเรียกเปนชื่อภูเขาดวย ในป ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก ไมใชในฐานะเปนสถานที่ทองเที่ยว แตเปนที่วัดฝมือของนักบินชั้นเยี่ยม ใน
การบินลอดผานชองเขาประตูสวรรคแหงนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ําทะเล มี
พื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเปนพื้นที่ปาดิบที่สมบูรณอยางที่สุด ตนไมใหญแตละตนมีอายุนับ
รอยป ในระหวางป ค.ศ. 2002-2005 การทองเที่ยวเทียนเหมินซาน ไดใชเงินลงทุนประมาณ 550 ลานหยวน
พัฒนาพื้นที่บางสวนใหเปนสถานที่ทองเที่ยว  นําทานขึ้นกระเชากอนโดลา ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร
ขึ้นสูจุดสูงสุด “เซี่ยจาน” ชมความงามของภูผานับรอยนับพันยอด จากนั้นนั่งกระเชาลงมาที่สถานี “จง
จาน” นั่งรถของการทองเที่ยวทองถิ่นนําทานเดินทางสูทางขึ้นประตูสวรรค ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญไหวฟาขอ
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19.00 น.
22.00 น.
23.30 น.
วันที่หา
07.00 น.
11.30 น.

19.40 น.
21.35 น.

พรเทพสวรรค แลวทาทายความสมบูรณของรางกาย ออกกําลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น เฮ..เฮ..เฮ ขึ้นสูชองเขา
ประตูสวรรค “เทียนเหมินซาน”
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
เดินทางไปกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3382
ถึงสนามบินกวางเจา นําทานเขาที่พัก
พักที่ CANTON HOTEL หรือ เทียบเทา 4 ดาว
กวางเจา-ศูนยเครื่องหนัง-สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
พักผอนตามอัธยาศัย จนไดเวลานัดหมายพรอมกันที่ลอบบี้
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นําทานสู “ไปหยุนผีจิ้อฉาง” Guangzhou Baiyun World Leather
ศูนยเครื่องหนังขายสงและปลีกบนอาคาร 3 ชั้นใหญโต พื้นที่รวมสองหมื่น
ตารางเมตร ขายเครื่องหนังตั้งแต เกรด เอ บี ซี หลากหลายแบบ มีใหเลือก
ละลานตา ทั้งกระเปาสตางค กระเปาถือ กระเปาเดินทาง แบบสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี อีกทั้งยังมีแบบแปลกใหมที่หาซื้อไมได ในยุโรป หรื ออเมริกา
ราคาถูกและยังตอรองไดอีกเล็กนอย ไดเวลานัดหมายเดินทางสูสนามบิน (ไมมีบริการอาหารเย็น)
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ 361
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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กําหนดการเดินทาง *13-17 / 20-24 ธ.ค. 2554
อัตราคาบริการ

ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน) ทานละ
พักเดี่ยวจายเพิ่ม
ทานละ

หมายเหตุ ** ทัวรราคาพิเศษ

26,900
3,000

บาท
บาท

ไมแจกกระเปา/ไมมีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น
ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

คาบริการรวม คาตั๋วกรุปไปกลับชั้นประหยัด / คาที่พัก 2 ทาน ตอ หนึ่งหองคู / คาภาษีสนามบินไทย 700 บาท / คา
ภาษีสนามบินจีน / คาวีซาประเทศจีน 1,000 บาท / คาธรรมเนียมเชื้อเพลิง / คาประกันภัยทางอากาศ / คาอาหารทุกมื้อที่
ระบุตามรายการ / คารถรับสงตามสถานที่ทองเที่ยวระบุตามรายการ / คาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตาม
รายการ / คาระวางน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ ที่มีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม / คาประกันอุบัติเหตุวงเงิน
1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม
คาบริการไมรวม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 คาทิปคนขับรถทองถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน, คาทิปไกดทองถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 คาทําหนังสือเดินทาง/คาทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถือหนังสือตางดาว/คาวีซาดวน/คาวีซาของ
ชาวตางชาติ
 คาภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวบาง
รายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย /บริษัทฯไดทําประกัน
อุบัติเหตุไวใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทฯขอสงวนสิทธที่จะเลื่อน
การเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ
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สํารองที่นั่ง ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง สวนที่เหลือ
ชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซา 1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับ
ประทับตราเขาออกอยางนอย 2 หนาเต็ม 3. รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว (สี) 1 ใบ **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
อัตราคาวีซาดวนเมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,200 บาท / ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท
สถานฑูตจีนไมรับเลมวีซาในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
2. นํารูปเกาถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายเลนๆมีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใชเพื่อยื่นวีซา
4. ใชรูปที่เปนกระดาษสติกเกอร หรือ ใชรูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจายในกรณีที่เพราะกรุปตองการันตีมัดจําตั๋วที่นั่งและการันตีคา
มัดจําที่พัก, ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 10,000 บาท, ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย
50% ของราคาทัวร, ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100%

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนสายการบิน และ ตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอ
 ความเสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือตอคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือ ทางออม เชน การ
เจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุๆ ฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

