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เท่ียวเมืองมรดกโลกเขาหวงซาน ภูเขาท่ีเกิดจากการยกตวัของดินแดนอนัเป็นส่วนหน่ึงใน

ทะเลและดว้ยกาลเวลาผ่านไปเกิดการกดัเซาะจนกลายเป็นหินผาสูงชนัรูปร่างแปลกตาน่า

อศัจรรยย์ิ่ง ไม่เพียงเท่าน้ีเขาหวงซานยงัอดุมไปดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดโดยเฉพาะป่าผลดั

ใบท่ีจะท าใหบ้ริเวณน้ีมีสีสวยงามหลากหลายสีสนั ใหเ้วลาท่านเท่ียวชมบนภูเขาหวงซาน

อยา่งเต็มอ่ิมชมมุมตา่งๆของภูเขาอยา่งจใุจ ชมดินแดนเทียมฟ้าดดุสรวงสวรรคด์ว้ยตา

ของท่านเอง   

ก าหนดเดินทาง : 6-12 มกราคม 2563 

 

 

xx.xx  ตามเวลานดัหมาย (สง่ให้ในใบเตรียมตวัก่อนเดินทางประมาณ 7-10วนั) พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยาน
สวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4   เคานเตอร์ U (ประตู10) สายการบินแอร์ไชน่า   

14.55 น. เหินฟา้สูน่ครหงัโจว เท่ียวบินท่ี CA734 *ทานอาหารเย็นบนเคร่ืองบิน 
19.35 น. ถึงหงัโจว  เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมัง่คัง่มากท่ีสดุแหง่หนึง่เป็นแหลง่อุตสาหกรรม และ

สถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจีน ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจว
และซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” รถรับทา่นเดินทางเข้าสูต่วัเมือง  

 เข้าสูท่ี่พกั พกัผอ่น Junsun Int Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนัน้เดินทางไปยงัเมืองตุน๋ซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
เท่ียง  ถึงหวงซานแวะรับประทานอาหารท้องถ่ิน    

วันที่สอง(7ม.ค.63)     หางโจว-ตุ๋นซี-ยอดเขาหวงซาน-จุดชมวิวหมู่เห็ด   (B/L/D) 

วันแรก(6ม.ค.63)  กรุงเทพฯ-หางโจว        (-/-/-) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

บา่ย เปลีย่นเป็นนัง่รถอุทยานไปยงั กระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาหวงซานสถานีหยุนกู่ (นัง่รถประมาณ 30
นาที) เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามและทะเลหมอก (นัง่กระเช้าประมาณ 15 นาที) เขาหวงซาน
ประกอบด้วยยอดเขามากมายสงูเสยีดฟา้ ต้นสนแปลก หินท่ีดรููปทรงไม่เหมือนท่ีอ่ืน จึงเป็นภเูขาท่ีสวยท่ีสดุ
ของประเทศจีน ได้รับฉายาวา่เป็นภเูขาฮอ่งเต้ เดิมมีช่ือวา่อีซาน หรือภเูขาด า ตอ่มาเปลีย่นเป็น “หวงซาน” 
หรือ “ภเูขาเหลอืง” ตามพระนามของหวงตี ้กษัตริย์องค์แรกของจีน ท่ีเช่ือวา่ได้มาฝึกฝนพละก าลงัและชุบ
ตวัอยูบ่นขนุเขาแหง่นี ้และมีค ากลา่ววา่ “หากได้ชมเขาหวงซานแล้ว ขนุเขาอ่ืนในปฐพีภพล้วนไมมี่
ความหมาย” สมัผสัธรรมชาติท่ีประดจุภาพวาดจากปลายพูก่นัจีนชัน้ยอด *จากนัน้ฝากกระเป๋าสมัภาระ
ให้กบัลกูหาบ ช่วยขนกระเป๋าไปยงัท่ีพกั *ดงันัน้ทา่นต้องระวงัเร่ืองน า้หนกักระเป๋าและควรมีขนาดกระทดั
ลดัเพื่อสามารถให้ลกูหาบแบกกระเป๋าได้ 

จากนัน้ เดินลดัเลาะแนวภเูขาเขาท่ีอุทยานได้ท าเส้นทางเดินให้เป็นอยา่งดีมีทัง้พืน้ราบสลบักบัขัน้บนัได (เดิน
ประมาณ 2.50 กิโลเมตร หรือประมาณ 1.30 ช.ม.) ตลอดการเดินเท้าแวะถ่ายรูปด่ืมด ่าความงามของ
ธรรมชาติของฝ่ังตะวนัออกไปเร่ือยๆ ผา่นจุดชมวิวหมู่เห็ด ซึง่เป็นชุด
ชมวิวท่ีสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินและพระอาทิตย์ขึน้ได้ในบริเวณ
เดียวกนันี ้จากนัน้เดินเข้าสูส่ว่นกลางของหบุเขาหวงซานตดัผา่นเข้า
สูท่ี่พกัในค ่าคืนนี ้

เย็น ถึงท่ีพกัรับสมัภาระท่ีได้มาสง่ให้ทา่นลว่งหน้าแล้วโดยลกูหาบ 
รับประทานอาหารเย็น  
พกัผอ่น 4*  

 
 
05.00  ออกจากท่ีพกัเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ี Purple Cloud Peak จนได้เวลาสมควรเดินกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั 
10.00 หลงัอาหารเช้า ออกเดินเท่ียวชมความงามของเขาหวงซานทางฝ่ังทิศตะวนัตก แวะจุดชมวิว Rock 

Watching Pavilion จากนัน้เดินตอ่ไปตามเส้นทางขัน้บนัได้ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ  30-40 นาที แวะ
จุดชมวิว ยอดเขากวางหมิงติ่ง เป็นยอดเขาท่ีสงูเป็นอนัดบัสองของ
เขาหวงซานมองเห็น  หน้าผาหินลอยฟ้า (Flying Over Rock) อยูแ่ต่
ไกล  เป็นท่ีอศัจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นวา่หินก้อนนีท้ าไมถึงตัง้อยูไ่ด้ ทา่นจะ
ได้เห็นขนุเขาตา่งๆในบริเวณนีมี้รูปร่างประหลาดแตกตา่งกนัออกไป 
บ้างเป็นรูปคล้ายดอกบวับาน, รูปคล้ายวานร, รูปคล้ายเจ้าแม่กวนอิม 
ยอดเขาเทียนตู่ เทียนตูเ่ฟิง แปลวา่ ยอดเขาเมืองหลวงแหง่สวรรค์ มี
ความสงู 1,829 เมตร สงูอนัดบัสามของเขาหวงซาน ชมทิวทศัน์ด้านซี
ไห ่ชมเก๋งไผหยุน ซึง่เป็นจุดชมหินแปลกของหวงซานได้ดีท่ีสดุ ไผหยุ
นถิง แปลวา่ เก๋งต้านเมฆ ซึง่เช่ือกนัวา่เมฆหมอกจะไม่สามารถมาถึง
เก๋งแหง่นีไ้ด้  เดินตอ่จนถึงจุดชมวิวไห่ซนิ ณ บริเวณนีท้า่นจะได้ชมวิว
ทิวทศัน์แบบพาโนราม่าของทิศตะวนัตก  

วันที่สาม (8ม.ค.63)  เขาหวงซาน-จุดชมวิวกวนหมิงติ่ง-วิวหนิลอยทะเลหมอก-จุดชมวิวไห่ซิน   (B/L/D) 
 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

เท่ียง พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Baiyun Hotel ในบริเวณใกล้เคียง 
บา่ย  เดินตอ่จนถึงจุดชมวิวยอดเขาเต่า เป็นจุดเห็นวิวทางด้านซีไหท่ี่ทา่นจะได้เห็นวิวในมมุท่ีแตกต่างออกไป 

ให้เวลาถ่ายรูปอยา่งเพลดิเพลนิจนได้เวลาเดินกลบัเส้นทางเดิม 
17.30 รอชมพระอาทิตย์ตกดนิ ณ จดุ Rock Watching Pavillion จากนัน้เดินกลบัเข้าท่ีพกั 
ค ่า เข้าท่ีพกั รับประทานอาหารค ่า พกัผอ่น   4*    
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. เดินเท้าไปยงัทิศตะวนัตกฝ่ังวิวภเูขาซไีห ่ในวนันีเ้ป็นการเดินบน

เส้นทางบนัไดสงูชนั ทา่นคอ่ยๆเดินอยา่งช้าๆ เดินขึน้บนัได
ประมาณ 250 ขัน้จนถึงจุดชมวิวภผูาเสียงสะท้อน เป็นจุดท่ี
ภเูขาตดัเป็นแนวด่ิงลงไปยงัเบือ้งลา่ง ในขณะท่ีมีแนวภผูาสงูอยู่
เบือ้งหน้า ณ จุดนีห้ากทา่นตะโกนออกไปจะได้ยนิเสยีงสะท้อน
กลบัมา มองเห็นวิวจากลอ่งเขาเป็นแสงสวา่งกระทบร่องหินเป็น

เงาสวยงามไปอีกแบบ  
จากนัน้ น าทา่นเดินตอ่ไปยงัจุดชมววิ ผาหินลอยฟ้า (Flying Over 

Rock) เส้นทางจากนีมี้ทัง้บนัไดสงูประมาณ 80 ขัน้ สลบักบัพืน้
ราบ จนถึงจุดสงูสดุ ทา่นจะได้เห็นหินก้อนใหญ่ตัง้ตระหงา่นมอง
เป็นได้ในระยะไกล น่ีคือจุดวิวท่ีมองเห็นได้จากยอดกวางหมิงต่ิง
เม่ือวานนี ้ให้ทา่นถ่ายรูปท าสถิติพิชิตยอดเข้าอีกหนึง่ลกูแล้วใน

วนันี ้ หลงัจากถ่ายรูป ณ ใจกลางหบุเขาหวงซานอยา่งจุใจแล้ว 
ได้เวลาสมควรเดินทางกลบัเส้นทางเดิม จนสูภ่เูขาเบือ้งลา่ง 

เท่ียง วนันีท้านอาหารกลางวนัช้าเลก็น้อย ณ ภตัตาคารของท่ีพกั 
Paiyunlou Hotel ในบริเวณนัน้ 

จากนัน้ เปลีย่นเส้นทางเดินเทรคเดินตอ่ไปยงัทิศวงแหวนซีไหแ่กรนด์แคน
ยอน ผา่นจุด Cloud Dispelling Pavilion เข้าสูเ่ส้นทางวงแหวน
ริมเขาจุดท่ีหนึง่ และจุดท่ีสองตามแตก่ าลงัขาของทา่นจนได้เวลา
สมควร 

เย็น กลบัมายงัจุด Cloud Dispelling Pavilion อีกครัง้เพื่อรอชมพระ
อาทิตย์ตกดินด้วยกนั  

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า พกัผอ่น   4*   
  

 
 

วันที่ ส่ี(9ม.ค.63) เขาหวงซาน- จุดชมวิวภผูาเสียงสะท้อน-ผาหินลอยฟ้า-วิวพระอาทิตย์ตก  (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนัน้เช็คเอ้าท์ออกจากท่ีพกั นัง่กระเช้าลงจากหวงซานฝ่ังไท่ผิง 
 **ทา่นต้องหิว้กระเป๋าเดินทางเดินลงบนัได 4 ชัน้ในสถานีกระเช้า(อารมณ์บนัไดหนีไฟตกึส านกังานทัว่ไป) 

ดงันัน้การใช้กระเป๋าเดินทางลกัษณะเปจ้ะช่วยเพิ่มความสะดวกได้
อยา่งมาก 

10.00 น. รถโคชรับทา่น ณ จุดนดัหมาย จากนัน้เดินทางไปยงัหมู่บ้านโบราณ
หงซุน ความหมายวา่ “หมู่บ้านท่ียิ่งใหญ่” เป็นแหลง่มรดกโลกท่ีตัง้อยู่
ในมณฑลอานฮุย ประเทศจีน หมู่บ้านแหง่นีไ้ด้รับการอนรัุกษ์เป็น
อยา่งดีไม่ให้เปลีย่นแปลงไปพร้อมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นไป ผงั
เมือง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแตง่ และระบบชลประทานท่ีครอบคลมุทัง้เมือง ได้แสดงให้เห็นถึงสิง่ท่ี
เป็นเอกรักษ์โดดเดน่ของสิง่ท่ียงัเหลอือยู่ ความโดดเด่นของหมู่บ้านหง
ชุนนอกจากจะอยูท่ี่สถาปัตยกรรมในตวัอาคารแล้ว ยงัอยูใ่นการวางผงั
ของหมู่บ้าน ท่ีท าตามหลกัของฮวงจุ้ย ซึง่เป็นหลกัภมิูสถาปัตย์ของจีน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั     
บา่ย เดินทางไปยงัตนุซี น าทา่นเดินเลน่ถนนโบราณตุนซี เป็นถนนโบราณ

ท่ียงัคงอนรัุกษ์แบบบ้านท่ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณของจีน บริเวณ
ถนนทัง้สองฝากฝ่ังจะจ าหนา่ยสนิค้าของท่ีระลกึพืน้เมืองของมณฑลอานฮุย ทา่นจะได้สมัผสับรรยากาศ
ย้อนยคุแบบจีนโบราณ  

16.00 น. ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัไปยงัเมืองหงัโจว (เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
เย็น  เดินทางถึงหงัโจว แวะรับประทานอาหารอาหารค ่า พกัผอ่น 4* หงัโจว 
    
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรมท่ีพกั จากนัน้เดินทางสูเ่มืองมรดกโลกโจวจวง (zhouzhuang) เดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง เมืองโจวจวง ได้รับการขนานนามวา่เป็น “เวนิสแหง่ตะวนัออกอนัดบั 1 แหง่ประเทศ
จีน” และได้รับการยกยอ่งจากยเูนสโก Unesco ให้เป็น “เมืองมรดกโลก” เดินทางเข้าสูห่มู่บ้านโบราณท่ี
ล้อมรอบด้วยล าน า้โบราณท่ีปัจจุบนัยงัคงอนรัุกษ์ความงามของสถาปัตยกรรมสิง่ปลกูสร้างแบบจีนดัง่เดิมท่ี
มีอายกุวา่ 900 ปี ร้อยละ 60 เป็นอาคารบ้านเรือนท่ีก่อสร้างในสมยัราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และ
ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-19   11)  

เท่ียง เดินทางถึงโจวจวงแล้วรับประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าทา่น “ ล่องเรือชมรอบหมู่บ้าน ” เพลดิเพลินกบัทิวทศัน์และบรรยากาศแบบย้อนยคุผา่นชมสะพาน

โค้งโบราณท่ีมกัปรากฏให้เห็นในภาพเขียนจีน เช่น สะพานหยงอนั(Yong’an) และ สะพานซื่อเตอ๋(Shi’de) 
หรือ สะพานคูส่ะท้อนให้เห็นความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตของผู้คนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสายน า้แม้กาลเวลาจะ

วันที่ห้า (10ม.ค.63)    เขาหวงซาน-หมู่บ้านโบราณหงซนุ-ถนนโบราณตุ๋นซี-หังโจว   (B/L/D)  

วันที่หก (11ม.ค.63)    หังโจว-โจวจวง-ล่องเรือชมหมู่บ้าน-เซียงไฮ้     (B/L/D)  
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เปลีย่นไป โจวจวงเป็นเมืองโบราณท่ียงัคงอนรัุกษ์ความงามทางด้านสถาปัตยกรรมของสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ 
มายาวนานตัง้แตอ่ดีตจะกระทัง่ถึงปัจจบุนั  

15.30 น.  ออกเดินทางกลบัสูเ่ซี่ยงไฮ้ 
17.30 น. เดินทางถึงเซียงไฮ้ รับประทานอาหารเย็น จากนัน้เดินทางเข้าสูส่นามบิน 
21.40 น. บินลดัฟา้กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแอร์ไชนา่ เท่ียวบินท่ี CA805 
 
 
01.20 น. เข้าสูว่นัใหม่ เดินทางสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ   
 
อัตราค่าบริการ (บาท)  จ านวนผู้เดินทาง 8-10 ท่าน  

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

6-12 มกราคม 2563 54,500.- 10,000.- 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าเครื่องบนิระหว่างประเทศและภาษสีนามบนิ กรุงเทพฯ-หงัโจว //เซีย่งไฮ-้กรุงเทพฯ ชัน้นกัท่องเทีย่ว สายการบนิแอรไ์ชน่า   
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรม   
- ค่ายานพาหนะรบัส่งตามรายการ กรุ๊ป 8 ท่านขึน้ไป โดยรถตู้ หรอืมนิิโคช 22 ทีน่ัง่ 
- ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในโปรแกรม (สองท่านต่อหอ้ง) ระดบั 4 ดาวบนเขาและตวัเมอืงใหญ่ 
- อาหารมือ้เชา้ของทีพ่กั / อาหารแบบกล่องอย่างง่ายระหว่างเดนิเทีย่วบนหวงซาน ตามทีร่ะบุในโปรแกรม   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวซ่ีาเดนิทางเขา้ประเทศจนี 4 วนัท าการ 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 1,000,000 บาท และค่าประกนัอุบตัเิหตุในจนี ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บั

บรษิทัประกนัชวีติ  
 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่ากระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กก./ท่าน(เป็นการชัง่น ้าหนักรวมกระเป๋าใหญ่และกระเป๋าถอื
อื่นๆดว้ย)    // ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง // น ้าดื่ม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี 
- ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษ)ี และค่าภาษบีรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าลกูหาบจากเคเบิ้ลคารบ์นเขาสู่ทีพ่กั // จากทีพ่กัสู่เคเบิ้ลคารข์าลง  

*ก าหนดขนาดใบกลางๆ น ้าหนักไม่เกนิ 20ก.ก. (ราคาโดยประมาณใบละ 100-200หยวน/เทีย่ว ทัง้นี้ข ึน้กบัการต่อรองในวนันัน้ๆดว้ย)  
- ทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ 160 หยวน / ท่าน (ตลอดทริป) 
- ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย เร่ิมต้น 500 บาท/ท่าน ท่านสามารถเพ่ิมเติมได้ตามดลุยพินิจ 

 
การจองท่ีนัง่และการช าระเงิน 
ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงนิ 20,000.- บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด  พรอ้มกบัส่งส าเนาพาสปอรต์มาทางอเีมลหรอืทาง LINE  

*** ในกรณทีีท่่านโอนเงินจากต่างจังหวดั อตัราดังกล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 
 

วันที่เจ็ด (12ม.ค.63)     กรุงเทพฯ        (-/-/-)  
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การยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ   
    เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด // ไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋เครื่องบนิไดห้ากไดช้ าระใหส้ายการบนิแลว้ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหตุ  
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ    การควบคุมของ
ทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย    การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จาก
อุบตัเิหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารที ่ ท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื    เอกสาร เดนิทาง
ไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครื่อง และโรง    แรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ ตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบั
ค่าบรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผดิพลาดจาก    ทางสายการบนิ 
จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ี ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า  
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การเตรียมตัวเที่ยวเส้นธรรมชาตหิวงซาน 
หวงซานเป็นยอดเขาท่ีต้องขึน้กะเช้าและเดินตามเส้นทางท่ีอุทยานได้ปรับพืน้ท่ีเอาไว้ให้ ซึง่ประกอบด้วยขัน้บนัไดสงูชนั เดิน
ขึน้-ลง เป็นหลายสบิขัน้ถึงสองร้อยขัน้(ในบางจุด) และมีทางราบบางจุด ดงันัน้ทา่นต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเดินเท่ียวชมวิว 
ดงันี ้
-ไม้เท้าช่วยเดิน แบบท่ีปรับสัน้-ยาวได้ ทัง้นีต้้องเอาไม้เท้าใสก่ระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองในวนัเดินทาง (อาจรวมไว้ท่ีกระเป๋า
หวัหน้าทวัร์เพื่อโหลดรวมกนัได้) 
-กระเป๋าเป้เล็กๆสะพายตดิตัว ส าหรับใสอ่าหารกลอ่ง-ขนม ระหวา่งเดิน / กระบอกน า้ / ของสว่นตวัเทา่ท่ีจ าเป็น 
-เสือ้กันลมที่สามารถถอดออกได้ง่ายเวลาร้อน และสวมกลบัมาใสใ่หม่เวลานัง่พกัเหน่ือยจะรู้สกึหนาว 
-รองเท้าผ้าใบที่เหมาะกบัการเดิน 4-6 ชัว่โมงตอ่วนั 
-กระเป๋าเดินทางควรเป็นลกัษณะเปส้ะพายหลงัได้ ทัง้นีจุ้ดขึน้ลงของสถานีกระเช้าสถานีไท่ผิงเป็นบนัได้3-4ชัน้ ประมาณ
บนัได 40-50 ขัน้ ไม่มีลฟิท์ ไม่มีลกูหาบเข้ามาช่วย ทา่นจะต้องยกกระเป๋าเดินลงบนัไดเอง ถ้าเป็นกระเป๋าล้อลากจะมีความ
ล าบากมาก 
-สนับเข่า เตรียมสนบัเขา่ส าหรับสวมใสต่อนเดินจะช่วยพยงุและรักษาการใช้ข้อเขา่ไม่ให้หนกัมากจนเกินไป 
 
ลักษณะเส้นทางเดนิชมววิ 

  

  
 ลกูหาบแบบสมัภาระรับ-สง่โรงแรมไปสถานีกระเช้า 

 


